


     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  
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายช่ือและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนคร้ังการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าว 
มีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่าเพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แนวทางเพื่อสนับสนุน 
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  
และรายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์) 
สําหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  
และการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ
การทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th ด้วย  
 
 

 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 



 
 - ๑ -
 
 
 
 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้าน
หรือการน้ัน ๆ  

ว ๒๑๓/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๑ 

ร่ างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. ....   

๒๓๒๖๖/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๑ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. ....  

๒๓๒๖๘/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)  

๒๐๔๒๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๒ 

สรุปผลการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ ๒๑๖๓๔/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๒ 
การขอความเห็นชอบในการให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  

๒๒๗๑๗/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๓ 

กรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง และโครงการแก้ไขปัญหา
การลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย)

๒๒๗๐๐/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๓ 

ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมง  
ผิดกฎหมาย  

๒๓๖๘๗/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๔ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

 

ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) 

๒๑๔๘๙/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๔ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการขุดลอก
แหล่งนํ้า  

๒๑๖๒๓/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๔ 

ขอความเห็นชอบร่างเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดต้ังคณะทํางานความร่วมมือทางทหาร
ระหว่างกองทัพบกกับกองกําลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น

๒๓๔๘๘/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๕ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ  

สารบญั



 
 - ๒ -

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑  ๒๐๖๖๕/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๕ 
สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)

๒๐๔๓๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๖ 

การเสนอตราสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ ๙๙–๑๐๔ ๒๐๘๓๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๖ 
การมีผลบังคับใช้ของความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Trade Agreement between the Government 
of the Islamic Republic of Iran and the Government of the Kingdom 
of Thailand)  

๒๐๖๗๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๗ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙–
๒๕๖๒  

๒๐๖๖๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๗ 

ความคืบหน้าในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
เก่ียวกับการตรวจลงตรา  

๒๐๗๓๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๘ 

การยกเลิกและผ่อนปรนมาตรการควํ่าบาตรอิหร่านตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคง
แห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๒๓๑ (ค.ศ. ๒๐๑๕)  

๒๐๗๕๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๘ 

การถอนข้อสงวนข้อบทท่ี ๔ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ  

๒๐๗๓๙/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๙ 

การเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ณ ประเทศสาธารณรัฐ
คาซัคสถาน 

๒๐๖๓๕/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๙ 

วีดิทัศน์เรื่อง รายงานการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีในการประชุม "SEP in 
Business : G77 Forum on the Implementation of the Sustainable Development 
Goals"  

๒๐๘๙๕/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๙ 

ผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในส่วนของภาคเอกชนที่ร่วมเดินทางกับกระทรวง
พาณิชย์  

๒๑๓๓๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๑๐ 

ผลการดําเนินโครงการสร้างเครือข่ายระดับผู้นําภาครัฐและเอกชนไทย–กัมพูชา  ๒๑๕๗๖/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๑๑ 
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจําปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
สมัยที่ ๑๐๕  

๒๑๓๔๑/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๑๑ 

(ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement on Employment) ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

๒๑๕๗๒/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๑๑ 

(ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาล  
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๒๓๔๘๔/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๑๒ 

การลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับการดําเนินการของโครงการจัดการ
กองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค

๒๑๖๑๐/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๑๒ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุม
ระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....  

๒๑๕๔๙/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๑๓ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินเดีย
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี  

๒๑๕๒๗/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๑๔ 



 
 - ๓ -

รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ 
(15th ASCC Council Meeting) ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และคณะ  

๒๒๒๘๖/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๑๔ 

รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน 

๒๒๓๐๓/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๑๕ 

สรุปผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่าง
วันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

๒๒๕๓๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๑๕ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๒ ๒๒๕๔๗/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๑๖ 
ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรม
ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

๒๒๓๑๖/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๑๖ 

รายงานผลการรณรงค์หาเสียงตําแหน่งสมาชิกคณะกรรมการประจําอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒ สําหรับผู้แทนไทย

๒๒๕๔๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๑๗ 

การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้ายที่ ๒๒๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๕) และ ๒๒๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

๒๒๗๘๗/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๑๗ 

การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๗ ๒๒๗๓๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๑๗ 
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

๒๓๒๓๕/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๑๘ 

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ  
อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ครั้งที่ ๕ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง

๒๓๔๒๐/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๑๙ 

สรุปผลการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดําเนินงานด้านมนุษยธรรม ณ นครอิสตันบูล 
สาธารณรัฐตุรกี  

๒๓๕๑๔/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๑๙ 

สรุปสาระสําคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุม
ที่เก่ียวข้อง  

๒๓๖๙๖/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๑๙ 

ขอความเห็นชอบเสนอข้อกําหนดร่างขอบเขตการทํางานของกองทุนเพ่ือบรรเทาทุกข์
และให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสําหรับเหย่ือจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติ (Terms of Reference of the Trust Fund for Humanitarian 
and Relief Efforts for the Victims of Irregular Movement of Persons)  

๒๓๗๐๑/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๒๐ 

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส  
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

 

รายงานผลการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่  
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ปี ๒๕๕๖–๒๕๕๗ 

๒๑๕๖๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๒๒ 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙  ๒๒๒๗๙/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๒๒ 
มาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคญั ๒๐๕ รายการ และบรกิาร ๒๐ รายการ เดือนมิถุนายน 
๒๕๕๙  

๒๒๒๘๓/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๒๒ 

รายงานผลความคืบหน้าของการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (ครั้งที่ ๒)

๒๓๒๕๕/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๒๓ 



 
 - ๔ -

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

 

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

 

โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  ๒๑๓๐๓/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๒๓ 
รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคน
ในสังคม (อารยสถาปัตย์)  

ว ๒๐๕/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๒๔ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุตํ่ากว่าสิบห้าปี พ.ศ. ....  

๒๓๔๓๒/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๒๔ 

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. .... ๒๓๗๑๐/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๒๕ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

 

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

 

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา 
เขตป่าสงวน 

 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
เกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง  

๒๒๗๖๙/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๒๕ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ....  

๒๒๖๘๐/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๒๖ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

วีดิทัศน์เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ "English Boot Camp"  

๒๐๙๔๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๒๗ 



 
 - ๕ -

รายงานผลการดําเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" ๒๓๗๐๘/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๒๗ 

     ๔.๒ ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
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 วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี  

๕.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน 

 

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค  

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕  

๒๑๕๙๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๒๙ 

ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘  

๒๒๕๖๔/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๒๙ 

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 

 

     ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร  

ผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง รองรับการเดินทาง
ของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม  

๒๒๒๗๗/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๓๐ 
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     ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ  

      ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

       ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข

 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ ๒๐๔๖๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๓๒ 

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

  ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ี 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้

 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว(ร) ๑๕๖/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๓๒ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๐๖๙๗/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๓๓ 
การขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๑๕๘๔/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๓๓ 

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศ  ตามแนวทางปฏิรูป

๒๒๕๐๑/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๓๓ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน  
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. .... ๒๒๔๑๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๓๔ 
ร่างกฎกระทรวงตามมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวม ๔ ฉบับ

๒๒๔๒๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๓๔ 

     ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม  

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
ด้านการตลาด  

๒๑๘๑๕/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๓๔ 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการเงินของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๒๒๗๔๓/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๓๕ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว  

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ปี ๒๕๕๙  ๒๒๒๘๔/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๓๖ 

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน  

     ๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้า  
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
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ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน  

๒๑๖๕๓/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๓๖ 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

 

ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๒๐๘๙๙/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๓๗ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี  

การขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท  
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งต้องชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมตามแนว  
คําพิพากษาศาลฎีกา  

๒๑๓๓๕/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๓๗ 

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ  

 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม  

ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการใช้งบกลางเพ่ือสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจาก Cooperation Framework Agreement on Aviation 
Safety  

๒๒๕๓๗/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๓๗ 

ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) 
แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ จํานวน ๓ ฉบับ

๒๓๔๐๙/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๓๘ 

     ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  

      ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 

 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนความเห็นของกระทรวง 
การคลังและขออนุมัติกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีและดอกเบ้ียที่จะครบกําหนด  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๒๐๗๔๗/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๓๙ 

รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒ 
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙)   

๒๓๖๘๑/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๓๙ 

     ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ

 

การปรับปรุงความตกลงที่ใช้ก่อต้ังกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (Common Fund 
for Commodities: CFC)  

๒๐๖๕๒/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๔๐ 

ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  

๒๒๘๐๒/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๔๐ 

สรุปผลการศึกษาดูงานคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย  ๒๒๓๐๗/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๔๑ 
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     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๙  ๒๐๔๒๙/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๔๑ 
การประชาสัมพันธ์การจัดงาน Eco-Products International Fair 2016  ๒๐๔๖๒/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๔๒ 
วีดิทัศน์ เรื่อง รายงานผลการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๕๙ (THAIFEX 2016)  ๒๐๙๔๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๔๒ 
รายงานการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙ ณ เมืองคานส์  
สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

๒๑๓๐๕/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๔๒ 

รายงานผลการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม "เทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๗" และ 
"Cross Over Night  at the Royal Thai  Embassy" และหารือความร่วมมือด้านการวิจัย
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม และความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 
ณ ประเทศญี่ปุ่น  

๒๑๓๒๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๔๓ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง

 

รายงานการดําเนินการตามมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start  Up)  ๒๒๘๒๐/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๔๓ 
การขยายระยะเวลาดําเนินโครงการค้ําประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme 
ระยะที่ ๕ (ปรับปรุงใหม่) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘  

๒๒๗๖๐/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๔๔ 

ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า (Policy Loan)  ๒๓๕๓๔/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๔๔ 
โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สําหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

๒๓๔๙๓/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๔๕ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

แนวทางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  

๒๓๘๕๖/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๔๕ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย ๒๐๔๖๔/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]   ๔๗ 
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ยูเครน  ๒๐๖๔๕/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]   ๔๗ 
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย  ๒๑๖๒๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๔๘ 
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ปากีสถาน  ๒๓๗๔๒/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๔๘ 
ผลการประชุม CLMVT Forum 2016 : Towards a Shared Prosperity  ๒๒๔๘๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๔๘ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  
ทุกระดับ 
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    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
ขออนุมัติหลักการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพให้กับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
ภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ 

๒๑๘๓๖/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๔๙

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบ  
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน

    ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development)  

๒๓๗๕๕/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๕๐

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 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการแก้ปัญหาสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจากการทําเหมืองแร่ของ
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)  

๒๐๖๑๘/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๕๒

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒๒๔๗๙/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๕๒ 
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    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

 

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ....  ๒๒๔๔๑/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๕๓ 
ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธ์ุได้ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ  

๒๒๕๐๙/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๕๓ 

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ๒๒๕๒๙/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๕๔ 

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

 

ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ๒๒๔๗๐/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๕๔ 
ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าและการเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนํ้า เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําและการใช้เงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน  

๒๒๖๙๑/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๕๕ 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  ๒๓๒๓๑/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๕๕ 

    ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย     

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๙๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๕๗ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๙๖/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๕๗ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๒๐๑/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๕๘ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๒๑๒/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๕๙ 
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ๒๐๘๙๓/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]   ๕๙ 
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ๒๑๖๖๒/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๑ 
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ๒๒๘๘๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๑ 
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกการห้าม
บุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  

๒๐๔๒๒/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๒ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดหาที่ดิน
เพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกลํานํ้าสาธารณะ

๒๑๔๙๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๒ 



 
 - ๑๑ -

และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบ้ังไฟ พลุ ตะไล โคมลอย 
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

๒๒๔๖๘/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๒ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ ๒๓๔๑๕/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๓ 
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานอ่ืน  

๒๓๔๑๖/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๓ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ  
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๔)

๒๐๖๑๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๓ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๕)  

๒๓๒๗๐/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๓ 

การต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๐๖๓๓/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๔ 

การดําเนินการเก่ียวกับการประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๒๔๙๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๔ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๐๖๖๓/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๔ 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๑๔๓๒/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๕ 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๒๓๐๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๕ 
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๑๓๐๙/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๕ 

การกําหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมา
ก่อสร้างแบบ Design and  Build  

ว ๑๙๔/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๖๖ 

แนวปฏิบัติในการนําเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว ๑๙๕/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๖๖
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๘ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ว ๑๙๘/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๖๗

แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  

๒๓๒๕๘/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๗

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ ๒๓๗๒๕/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๘

      ๑๐.๑  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม ๕ ฉบับ ๒๐๖๒๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๘
ร่างกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง  
เพ่ือรองรับการรวมหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค จํานวน ๔ ฉบับ

๒๑๔๘๔/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๘

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ๒๒๓๙๙/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๙
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. ....  

๒๓๓๗๙/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๙



 
 - ๑๒ -

ผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ๒๒๘๑๑/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]   ๖๙

        ๑๐.๒  กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ  
สาธารณะได้โดยรวดเรว็ ประหยัด และสะดวก                           

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒๓๒๔๖/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]   ๗๐

๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
               บุคลากรภาครัฐ  
     ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม

จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ๒๑๗๕๕/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]   ๗๐
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๒๔๘๒/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]   ๗๑

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....  

๒๐๕๙๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๗๒ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและออกใบอนุญาต
เป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องช่ังตวงวัดที่ตนผลิต หรือซ่อม พ.ศ. ....    

๒๐๖๐๕/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] ๗๒ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ  
การบริหารราชการแผ่นดิน  

 

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๑๗๙๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] ๗๒ 
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

๒๒๗๒๘/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๗๓ 

ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๒๖๗๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] ๗๓ 



 
 - ๑๓ -

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
และร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 

๒๓๔๒๘/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๗๓ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  ๒๓๔๖๐/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] ๗๔ 

      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  

 

 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๑ 

 

 

การปกป้องและเชิดชู 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้น ๆ 
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบข้อเสนอแนะของส านักราชเลขาธิการเกี่ยวกับการถวายพระราชสมัญญาแด่พระมหากษัตริย์ ความสรุปว่า 
การถวายพระราชสมัญญาเป็นการผูกค าเพื่อถวายแด่พระมหากษัตริย์ ตามอย่างการสร้างค าในภาษาบาลี คือ น าค าศัพท์ที่มีความดี 
รูปค างดงาม เสียงไพเราะ มาประกอบเข้าเป็นช่ือด้วยการสมาสค า แต่ปัจจุบันการถวายพระราชสมัญญาหรือพระสมัญญาโดยผูกค า
ด้วยการใช้ภาษาธรรมดาอย่างดื่น ๆ เช่น พระบิดาแห่ง .... จึงไม่ใช่พระราชสมัญญาหรือพระสมัญญา แต่เป็นการเรียกขานในฐานะ
ที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้น ๆ 
             ๒. เห็นชอบให้ปรับขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชา
สามารถในด้านหรือการนั้น ๆ แด่พระมหากษัตริย์ โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องขอความเห็นจากส านักราชเลขาธิการเพื่อประกอบ 
การพิจารณาร่วมกับความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. ....   
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการจัดท าเหรียญ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ       
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ       
ให้แสดงความกตัญญูกตเวที และความจงรักภักดี อีกทั้งส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ    

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ทองค า ราคาหนึ่งหมื่นหกบาท หนึ่งชนิด เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาแปดร้อยบาท หนึ่งชนิด     
และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาห้าสิบบาท หนึ่งชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ   
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๒ 

 

 

 

การรักษาความม่ันคงของรัฐ 
 และการต่างประเทศ 

 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  
เร่ือง  ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
โดยผลการส ารวจความคิดเห็นฯ พบว่า ประชาชนร้อยละ ๖๐.๘ ระบุว่ายังมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน   
โดยมีสาเหตุเกิดจากการมีผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีไม่ปราบปรามอย่างจริงจัง 
รองลงมาคือปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งประชาชนร้อยละ ๕๘.๔ ระบุว่ามีปัญหา และปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบ
ค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนร้อยละ ๓๒.๐ ระบุว่ามีปัญหา โดยพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว
มากที่สุดในเรื่องการลักขโมย ปล้น จี้ ขณะที่ประชาชนเพียงร้อยละ ๘.๗ ระบุว่ามีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในโรงเรียน/สถานศึกษา 
และประชาชนถึงร้อยละ ๘๒.๐ ระบุว่าไม่มีปัญหา นอกจากน้ีประชาชนให้ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่ส าคัญ ๕ อันดับแรก คือ การปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (ร้อยละ ๖๑.๒) การใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อย่างเด็ดขาด (ร้อยละ ๕๓.๑)การให้ทหารช่วยดูแลปราบปรามอย่างจริงจัง (ร้อยละ ๑๖.๔) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด (ร้อยละ ๑๕.๙) และการลงโทษผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดด้วยวิธีประหารชีวิต (ร้อยละ ๑๔.๙) 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  
เร่ือง สรุปผลการประชุมระดับผู้น าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ คร้ังท่ี ๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมระดับผู้น าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ และผลการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ 
ระหว่างวันท่ี ๓๐ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ที่ประชุมระดับผู้น าฯ ได้เน้นย้ าความส าคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์ และความร่วมมือเพื่อ
ต่อต้านการก่อการร้ายในภาพรวม โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรอง และการร่วมฝึกซ้อมเหตุการณ์จ าลองสถานการณ์
ก่อการร้ายระดับระหว่างประเทศมากขึ้น และได้รับรองแถลงการณ์การประชุมระดับผู้น าฯ และแผนปฏิบัติการ ๕ ฉบับ ได้แก่    
(๑) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนสหประชาชาติ (๒) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  
(๓) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์การต ารวจสากล (๔) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนความริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้าน   
การก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และ (๕) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนหุ้นส่วนระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธ
และวัสดุที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ท้ังนี้ ประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนข้อเสนอความร่วมมือโดยสมัครใจ (Gift Baskets) เพื่อขยาย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ในสาขาต่าง ๆ 
                ๒. นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ าซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา -อาเซียน และ
สภาหอการค้าสหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในประเทศไทย และเชิญชวนให้ภาคเอกชน
ของสหรัฐอเมริกาขยายการค้า การลงทุน และความเป็นหุ้นส่วนกับไทย พร้อมทั้งได้หารือกับบริษัท Guardian และบริษัท Motorola 
Solution และเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการน าเสนอจากตัวแทนชาวไทยที่ท างานอยู่ในธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศเกี่ยวกับมุมมองขององค์กรทั้งสองต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย และข้อริเริ่มของธนาคารโลก
ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางประชารัฐ พร้อมทั้งมอบแนวทางและค าแนะน าเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีของชาวไทยในต่างประเทศในการเสริมสร้างความปรองดองและการพัฒนาประเทศ 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการค้า
และการลงทุน ซึ่งฝ่ายตุรกียังได้เสนอทางเลือกใหม่ให้กับการแก้ไขปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวอุยกูร์ที่เหลืออยู่ในประเทศไทยด้วย 
 



             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  
เร่ือง  การขอความเห็นชอบในการให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
(ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children : ACTIP)  เพื่อกระทรวงการต่างประเทศ
จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท าสัตยาบันสาร (Instrument of Ratification or Approval) ส่งมอบต่อเลขาธิการอาเซียน
เพื่อเก็บรักษาต่อไป โดยอนุสัญญาฯ เป็นเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้าน
การค้ามนุษย์ รวมถึงให้การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเป็นตราสารทางกฎหมายส าหรับการด าเนินการ
ระดับภูมิภาค ซึ่งมีขอบเขตการใช้บังคับในการป้องกันการสืบสวนสอบสวน และการฟ้องร้องด าเนินคดีในความผิดตามที่ก าหนดไว้ 
เมื่อความผิดดังกล่าวมีลักษณะข้ามชาติ รวมถึงความผิดที่กระท าโดยองค์กรอาชญากรรม และเพื่อการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  
เร่ือง  กรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง และโครงการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณ

ชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย) โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ รวม ๕ ครั้ง เพื่อก าหนดกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบ
ตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จ านวน ๖ ข้อ ได้แก่ (๑) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณ
ชายแดน (๒) เพิ่มประสิทธิภาพของการปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง (๓) เสริมสร้างและประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในระดับจังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดนกัมพูชาในการลาดตระเวน (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (๕) ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ และ      
(๖) ในการด าเนินการใด ๆ ของฝ่ายไทยและกัมพูชา ทั้งสองประเทศจะค านึงถึงหลักการของอ านาจอธิปไตย สิทธิมนุษยชน และ
กฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย -
กัมพูชา ระดับจังหวัด จ านวน ๗ จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ก าหนดกรอบการลาดตระเวนโดยมีการประสานงาน 
(Coordinated Patrol) ส าหรับลาดตระเวน รวมทั้งพิจารณางบประมาณส าหรับการด าเนินการแก้ไขการลักลอบตัดไม้พะยูง
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
                    ๑.๒ เห็นชอบกรอบนโยบายแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้เป็นกรอบการหารือในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชา ร่วมระดับประเทศกับฝ่ายกัมพูชา 
                    ๑.๓ เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายกัมพูชาตามประเด็นที่อยู่ในกรอบการหารือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ของทั้งสองฝ่าย หากที่ประชุมได้ตกลงกันนอกเหนือจาก
กรอบการหารือตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้และการตกลงดังกล่าวจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย)ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการรองรับตามผลการประชุม
คณะกรรมการดังกล่าว และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบูรณาการเรื่องการรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น ๒,๑๓๗.๑๐๓๘ ล้านบาท 
ก่อนในโอกาสแรก หากไม่เพยีงพอให้เสนอขอรับการจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบในหลักการจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป รวมทั้งการด าเนินการตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชา ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด าเนินการได้โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก     
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เร่ือง  ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ภายในกรอบวงเงิน ๔๗๐,๑๖๔,๔๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามที่         
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายเสนอ 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  ทอ ๘  ๒๑๔๘๙/๕๙ 
เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เร่ือง ก าหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ..) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ก าหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ก าหนดชนิดยุทธภัณฑ์ 
ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
หารือร่วมกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดมาตรการก ากับดูแล และควบคุมไม่ให้มีการน ายุทธภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในทางที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ า 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น วงเงิน ๑,๓๗๐,๗๘๗,๑๐๐ บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
โครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ า ตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส     
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหม
ตรวจสอบการด าเนินการตามโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ า ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
และการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน 
ต่อคณะรัฐมนตรี) 



             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดต้ังคณะท างานความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพบกกับกองก าลัง

ป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมจัดท าเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพบก
กับกองก าลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น (Statement of Intent for the Royal Thai Army-Japan Ground Self-Defense 
Force Staff Working Group) เพื่อเป็นการเสริมสร้างและยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพบกไทย
กับกองก าลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
ของทั้งสองฝ่าย โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  เช่น การเยือน การหารือ ประสบการณ์ระหว่าง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษาและการวิจัย การเสริมสร้างขีดสมรรถนะในเชิงวิชาการ ข้อมูลข่าวสารทั่วไป รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนความร่วมมือแบบพหุภาคี และความร่วมมือที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ 
ตามที่ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน 
                    ๑.๒ ให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ร่วมลงนามฝ่ายไทยในร่างเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเจตนารมณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท า
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๑๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย -กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ 
๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย และพลเอก เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาเป็นประธานร่วม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยมีประเด็นหารือ ๒ ด้าน สรุปได้ ดังนี ้
              ๑. ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ จุดผ่านแดนและการสัญจรข้ามแดน 
ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม
การก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด การส่งเสริม
ความปลอดภัยทางทะเล และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยกับหน่วยทหารและต ารวจของ
กัมพูชาในพื้นที่ชายแดน 
                ๒. ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้านการค้าบริเวณชายแดน ความร่วมมือด้านการเกษตร ความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุข ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความร่วมมือด้านการบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นข้อขัดแย้ง     
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา (ระหว่างการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนยังไม่แล้วเสร็จ) และประเด็นอื่น ๆ เช่น 
การสนับสนุนการด าเนินการตามผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย -กัมพูชา ครั้งที่ ๕ ที่ให้ทั้งสองฝ่ายด าเนิน  
ความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ และสนับสนุนผลการประชุมร่วมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างคณะรัฐมนตรี (Joint Cabinet Retreat : JCR) 
ไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๒ ซึ่งท้ังสองฝ่ายจะเร่งรัดให้สามารถเปิดเดินรถไฟระหว่างกันภายในปี ๒๕๕๙ เป็นต้น 
 
 
 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษา

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ

ประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ตามค าเชิญของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุม “2nd Strategic Dialogue for Education Ministers 
Meeting (SDEM)” พร้อมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวในฐานะประธานสภาซีเมค การหารือข้อราชการกับรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง ๖ แห่งในอินโดนีเซีย 
สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การประชุมหารือกับผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง ๖ แห่งในอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละศูนย์ก าลังด าเนินการ สิ่งท้าทายและอุปสรรค รวมถึงสิ่งที่ประธานสภาซีเมค     
จะสามารถให้การสนับสนุนการท างานของศูนย์ได้ และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายหลังจากการน าเสนอของทุกศูนย์แล้ว จะได้มี
ข้อหารือและแลกเปลี่ยนถึงสิ่งท้าทายและประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในภาคการศึกษาของภูมิภาค นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
ให้ทุกศูนย์น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เพื่อพิจารณาแนวทางที่จะบรรลุผลส าเร็จตามประเด็นส าคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ อันจะน า 
ไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคต่อไป 
                ๒. การประชุม “2nd Strategic Dialogue for Education Ministers Meeting (SDEM)” เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
ผู้แทนประเทศระดับรัฐมนตรีศึกษาได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมทั้ง 
แนวทางความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นส าคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ ๗ ประการ เพื่อพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคร่วมกัน 
โดยในระหว่างการประชุมฯ ท่ีประชุมรัฐมนตรีศึกษาได้ให้การรับรองแถลงการณ์บันดุง (Bandung Statement) โดยเน้นการด าเนิน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ การเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติ 
ที่ดีและสิ่งท้าทายร่วมกันในเรื่องของการศึกษาปฐมวัย การศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะพื้นฐาน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐ เอกชน โรงเรียน และชุมชน 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม
ของอินโดนีเซีย เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยได้หยิบยกประเด็นการท างานร่วมกันในช่วงที่ด ารงต าแหน่งประธานสภาซีเมค 
โดยประสงค์จะเห็นการท างานที่เช่ือมโยงระหว่างศูนย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งใช้ความเป็นเลิศให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียตอบรับที่จะร่วมมือกับไทยในการวางแผนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การเสนอตราสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ ๙๙–๑๐๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ ๙๙-๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) และ    
สมัยประชุมที่ ๑๐๓-๑๐๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘) ซึ่งมีพิธีสารและข้อแนะได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ จ านวน ๗ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๙ ว่าด้วยคนงานท างานในบ้าน ค.ศ. ๒๐๑๑ (๒) พิธีสารเพื่อเป็นส่วน
เสริมอนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ (๓) ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๐ ว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์ และโลกแห่งการท างาน 
ค.ศ. ๒๐๑๐ (๔) ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๑ ว่าด้วยคนงานท างานในบ้าน ค.ศ. ๒๐๑๑ (๕) ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๒ ว่าด้วยพื้นฐานความคุ้มครอง
ทางสังคม ค.ศ. ๒๐๑๒ (๖) ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๓ ว่าด้วยมาตรการส่วนเสริมส าหรับการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ ค.ศ. ๒๐๑๔ 
และ (๗) ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๔ ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ ค.ศ.๒๐๑๕ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหลักการภายใต้
ตราสารทั้ง ๗ ฉบับ และน ามาปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้อง เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงของไทยในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน 
และลดแรงกดดันจากการถูกโจมตีจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมง และการให้
ความคุ้มครองแรงงานท างานในบ้าน ดังนั้น ไทยอาจพิจารณาให้ความส าคัญกับตราสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้เป็นอันดับแรก 



             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗ 

ได้แก่ (๑) พิธีสารเพื่อเป็นส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ (๒) ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๓ ว่าด้วยมาตรการ
ส่วนเสริมส าหรับการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ ค.ศ. ๒๐๑๔ และ (๓) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๙ ว่าด้วยคนงานท างานในบ้าน 
ค.ศ. ๒๐๑๑ ตามล าดับ และเมื่อไทยมีความพร้อมก็อาจพิจารณาให้สัตยาบันตราสารดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
               ๓. ส าหรับอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๙ ว่าด้วยคนงานท างานในบ้าน ค.ศ. ๒๐๑๑ และพิธีสารเสริมอนุสัญญาฉบับที่ ๒๙     
ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ให้กระทรวงแรงงานไปพิจารณาด าเนินการตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เกี่ยวกับเนื้อหาของอนุสัญญาเป็นการก าหนดหน้าที่ให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติ และใช้ถ้อยค า       
ที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และหากกระทรวงแรงงานยืนยันได้ว่าต้องมีการออกกฎหมาย
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว ก็จะเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอขอความเหน็ชอบของสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้น การเสนออนุสัญญาดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นการด าเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวด้วย  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การมีผลบังคบัใชข้องความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกบัรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย 

(Trade Agreement between the Government of the Islamic Republic of Iran and the Government 
of the Kingdom of Thailand) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
(Trade Agreement between the Government of the Islamic Republic of Iran and the Government of the Kingdom of 
Thailand) มีผลบังคับใช้ตามข้อ ๑๑ ของความตกลงฯ ที่ระบุว่า ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งสุดท้ายโดยภาคีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งถึงภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งระบุว่าได้ด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบของตนเพื่อการมี
ผลบังคับใช้ของความตกลงนี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดท าหนังสือแจ้งการมีผลบังคับใช้ของความตกลงฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๒   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้ขยายผลยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในระยะเวลา ๔ ปี ครอบคลุมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
การเยือนและจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน
และมีศักยภาพ อาทิ ด้านโบราณคดี การอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัตถุและศาสนสถาน การจัดนิทรรศการ ด้านพุทธศาสนา      
การแลกเปลี่ยนการจัดการแสดงของคณะนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน รวมทั้งความร่วมมือในสาขาทัศนศิลป์ จดหมายเหตุ 
หอสมุด สื่อสิ่งพิมพ์ หัตถกรรมพื้นบ้าน และการแปลงานวรรณกรรม เป็นต้น 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในแผนปฏิบัติการฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามในแผนปฏิบัติการฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการทีค่ณะรฐัมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ความคืบหน้าในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการตรวจลงตรา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบมติที่ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ทบทวนรายช่ือประเทศ/ดินแดนที่คนชาติได้รับสิทธิ
ยกเว้นการตรวจลงตราและสิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
และเรื่อง การพิจารณาก าหนดสิทธิการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุง
บัญชีรายช่ือประเทศที่ได้รับสิทธิขอรับ/ผ่อนผันการตรวจลงตราซ้ าซ้อนกัน โดยหากได้รับสิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทาง
อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VoA) สิทธิผ่อนผันให้พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกิน ๓๐ วัน (ผ.๓๐) 
ให้ยึดสิทธิ ผ.๓๐ เป็นหลัก และหากได้รับสิทธิ VoA ผ.๓๐ และสิทธิตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราซ้ าซ้อนกัน ให้ยึดสิทธิ
ตามความตกลงฯ เป็นหลัก และมีแนวทางในการพิจารณาให้สิทธิ/ถอนสิทธิการตรวจลงตราแก่ประเทศต่าง ๆ โดยน าปัจจัยส าคัญ
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ปริมาณนักท่องเที่ยว และผลประโยชน์
ของไทยในมิติอื่น ๆ (การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศ) มาใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาร่วมกับหลักประติบัติต่างตอบแทน 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้คนชาติของสาธารณรัฐฟิจิและคนชาติของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีสามารถขอรับการตรวจลงตรา 
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VoA) ได้ 
                    ๑.๓ รับทราบความคืบหน้าของการจัดท าระบบการยื่นค าร้องขอรับการตรวจลงตราผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
(Electronic Visa) โดยกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและรอการแจ้งผลในประเด็นข้อกฎหมาย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณกลางปี ๒๕๖๐ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ที่เห็นควรให้หน่วยงานในระดับปฏิบัติมีระบบข้อมูลที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกันเพื่อไม่ให้สิทธิตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา 
กระทบต่อความเสี่ยงด้านความมั่นคง และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การยกเลิกและผ่อนปรนมาตรการคว่ าบาตรอิหร่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๒๓๑ 

(ค.ศ. ๒๐๑๕) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบและรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Security Council : UNSC) ที่ ๒๒๓๑ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เกี่ยวกับการยกเลิกและผ่อนปรนมาตรการคว่ าบาตรอิหร่าน ซึ่งเป็นการรับรอง
แผนปฏิบัติการร่วมฉบับสมบูรณ์ (Joint Comprehensive Plan of Action : JCPOA) ซึ่งจ ากัดขอบเขตการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์
ของอิหร่าน และก าหนดขั้นตอนการผ่อนปรนมาตรการคว่ าบาตรของสหประชาชาติเพื่อน าไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่ าบาตรในอนาคต 
                    ๑.๒ มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้เป็นไปตามอ านาจและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อมติฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่าการด าเนินการตามข้อมติฯ 
เป็นการด าเนินการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ ตามข้อ ๒๕ แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ในฐานะที่เป็นรัฐสมาชิก มิใช่การท าหนังสือ
สัญญาขึ้นใหม่ กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการด าเนินการตามข้อมติฯ แล้ว การด าเนินการตามข้อมติฯ จะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศไทย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 



             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การถอนข้อสงวนข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ประเทศไทยถอนข้อสงวนข้อบทท่ี ๔ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เช้ือชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD) 
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ประเทศไทยได้รับไว้ในช้ันการน าเสนอ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๑ และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแห่งสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยต้องส่งรายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทย
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ภายในปี ๒๕๕๙ ซึ่งการถอนข้อสงวนดังกล่าว
จะเป็นพัฒนาการที่ส าคัญอีกประการที่ประเทศไทยสามารถน าเสนอต่อเวทีโลกได้ อันจะส่งผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในเวทีระหว่างประเทศ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการถอนข้อสงวนข้อบทท่ี ๔ ของอนุสัญญา CERD ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ
ความพร้อมของประเทศไทยต่อการถอนข้อสงวนข้อบทท่ี ๔ ของอนุสัญญา CERD ซึ่งประเทศไทยสามารถถอนข้อสงวนดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องออกกฎหมายใหม่ โดยได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น โดยที่
กฎหมายเหล่านั้นยังไม่ได้ก าหนดฐานความผิดเฉพาะตามข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญา CERD อีกทั้งบทลงโทษระบุเพียงกว้าง ๆ ไม่ระบุโทษ   
ที่ชัดเจนตามความผิดที่ปรากฏในอนุสัญญา CERD แต่เป็นการระบุโทษส าหรับความผิดเกี่ยวกับการให้ร้ายและสร้างความเกลียดชัง 
จึงต้องอาศัยการตีความกฎหมายเหล่านั้นเป็นรายกรณีว่า รวมถึงการกระท าที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือไม่ นอกจากนี้ 
เนื้อหาของอนุสัญญา CERD บางส่วนมีความละเอียดอ่อน ซึ่งอาจน าไปสู่การท าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงเห็นควรด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินการตามพันธกรณีที่อนุสัญญา  CERD 
ก าหนดภายหลังที่ประเทศไทยได้ถอนข้อสงวนดังกล่าวแล้ว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ณ ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงอัสตานา ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการเข้าร่วมงานฯ และให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการเข้าร่วมงานฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เห็นควรให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมครบถ้วนและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง โดย
ค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และเห็นควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับ
ภาครัฐ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  วีดิทัศน์เร่ือง รายงานการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีในการประชุม "SEP in Business : G77 Forum on 

the Implementation of the Sustainable Development Goals" 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานด้วยวีดิทัศน์เกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์ของ
นายกรัฐมนตรีในการประชุม “SEP in Business : G77 Forum on the Implementation of the Sustainable Development Goals” 
ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมประเทศสมาชิกกลุ่ม ๗๗ และน าเสนอเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับภาคธุรกิจ โดยย้ าถึงความส าคัญของการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
โดยเฉพาะความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

และย้ าถึงความพร้อมของไทยที่จะแบ่งปันประสบการณ์แก่ประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยส่งเสริมการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในภาคธุรกิจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิรูประบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่โมเดล 
“ประเทศไทย 4.0” เพื่อหลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง” โดยใช้พลังกลไก “ประชารัฐ” 
                   ๑.๒ ที่ประชุมเห็นว่า แนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับ  
SDGs จึงสนับสนุนให้มีการน าไปปรับใช้ในประเทศต่าง ๆ 
                    ๑.๓ กิจกรรมอื่น ๆ เช่น (๑) การจัดเสวนาเกี่ยวกับการน าแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในภาคธุรกิจโดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่ และ (๒) การจัดนิทรรศการอย่างมีส่วนร่วมในลักษณะ “World Cafe” 
ของมูลนิธิมั่นพัฒนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก  
ที่ประสบความส าเร็จจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินการ 
                    ๑.๔ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ประเทศไทยจะจัดการประชุมด้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ ๗๗ 
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้มีการบรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในร่างปฏิญญา
ของรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ ๗๗ ด้วย 
                ๒. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท าข้อมูลและแนวทางในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติใช้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ของโลกในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๓๐) และแจ้งให้ส่วนราชการทราบและด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในส่วนของภาคเอกชนที่ร่วมเดินทางกับกระทรวงพาณิชย์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการร่วมเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
อาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ และน าภาคเอกชนไทยรายใหญ่รวม ๒๗ ราย ร่วมเดินทาง มีผลการเยือนสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. กิจกรรมเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับหอการค้าและอุตสาหกรรม นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นักธุรกิจสองฝ่าย
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาพรวมเศรษฐกิจ โอกาสทางการค้า การลงทุน การท าธุรกิจ ระหว่างไทยและรัสเซีย พร้อมท้ังได้มีกิจกรรม
จับคู่ทางธุรกิจ Business Networking ท าให้ทั้งสองฝ่ายได้ทราบถึงโอกาสและลู่ทางการลงทุนในรัสเซียและไทย รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจ 
                ๒. การเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยในห้างสรรพสินค้า LENTA โดยห้างฯ สนใจน าเข้าสินค้า ได้แก่ 
เนื้อไก่ เนื้อหมู ปลาทูน่า และน้ าตาล จากไทย และผู้บริหารห้างฯ ก าหนดเดินทางเยือนงานแสดงสินค้า THAIFEX 2016 ที่ประเทศไทย 
เพื่อคัดสรรสินค้าเพิ่มเติมส าหรับน าไปจ าหน่ายระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าในห้างฯ กว่า ๑๔๐ สาขาทั่วประเทศ 
ประมาณระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
                ๓. การเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัท Sistema ซึ่งเป็นบริษัทท าธุรกิจครอบคลุม ๑๒ สาขา เช่น โทรคมนาคม 
บริการสุขภาพ ธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูปอาหาร การผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ อากาศยาน เป็นต้น 
โดยบริษัทประสงค์จะเชิญชวนนักธุรกิจไทยร่วมลงทุนกับบริษัทในสาขาเหล่านี้ มีผลส าเร็จของการเจรจา คือ ตัวแทนเอกชนไทย
หลายฝ่ายเข้าร่วมหารือกับบริษัท โดยสาขาท่ีมีโอกาสมาก ได้แก่ สาขาธุรกิจสปา และโรงพยาบาล 
                ๔. การเข้าร่วมกิจกรรม Thai Russia Business Dialogue นักธุรกิจฝ่ายไทยและรัสเซียได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บนเวที Panel Discussion ท าให้นักธุรกิจสองฝ่ายได้เข้าใจ เรียนรู้ โอกาสด้านการค้า การลงทุน การธนาคาร เกษตรแปรรูป 
ซอฟท์แวร์ สุขภาพและเภสัชภัณฑ์ ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งน าไปสู่ความร่วมมือด้านการลงทุนร่วมระหว่างกันต่อไป 
                ๕. การเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-RUSSIA Business Forum ณ เมืองโซชิ มีการน าเสนอแนวทางในการขยายความร่วมมือ
ระหว่างภูมิภาคอาเซียนและรัสเซียไปสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งความร่วมมือระหว่างอาเซียน สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) 
และองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ซึ่งเป็นแนวทางแห่งความร่วมมือที่รัสเซียคาดหวังให้ไทยและอาเซียนบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ
ดังกล่าวให้เป็นเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่  
                ๖. กิจกรรมคณะเอกชนไทยพบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ เมืองโซชิ ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย
กับคณะนายกรัฐมนตรี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและการจัดท า Roadmap ที่จะขยายการค้า การลงทุนสู่สหพันธรัฐรัสเซีย 
 



             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๑ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายระดับผู้น าภาครัฐและเอกชนไทย–กัมพูชา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายระดับผู้น าภาครัฐและ
เอกชนไทย-กัมพูชา โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายระดับผู้น าภาครัฐและเอกชนไทย -กัมพูชา และได้เชิญ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและนักธุรกิจช้ันน าของกัมพูชาเดินทางเยือนไทย ระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และจัดกิจกรรม
ให้ได้พบกับนักธุรกิจชั้นน าของไทยเพื่อการสร้างเครือข่ายที่เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา กล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งโครงการนี้ 
เปิดโอกาสให้กลุ่มชนช้ันน าของไทยและกัมพูชาได้พบปะสร้างสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจในบรรยากาศแบบ     
เป็นกันเองและมิตรภาพท่ีเกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งได้พูดคุยในเรื่องที่ชมชอบเหมือนกัน ส่งผลเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้าใจ ความไว้วางใจ (trust) ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะต่อยอดสู่การขยายผลทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ไทย -
กัมพูชาได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังช่วยปรับทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อนักธุรกิจกัมพูชา และรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพของ    
กลุ่มมหาเศรษฐีกัมพูชา เพื่อการจับคู่ทางการค้าและการลงทุนต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปผลการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ าปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยท่ี ๑๐๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ าปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๑๐๕ (105th 
Session of International Labour Conference : 105th Session of ILC) ณ สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม-
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ของคณะผู้แทนไตรภาคีไทย ซึ่งประกอบด้วยรัฐบาล นายจ้างและลูกจ้าง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ     
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวปราศรัยในที่ประชุมเต็มคณะ เรื่อง การยุติความยากจนเพื่อบรรลุวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ว่า ประเทศไทยสนับสนุนให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศพัฒนาแนวทาง "ความริเริ่มว่าด้วย
การยุติความยากจน (The End to Poverty Initiative)" ต่อไป ซึ่งประเทศไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวคิดแห่งการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งแนวทาง "ประชารัฐ" มาเป็นหลักของการด าเนินนโยบาย   
ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานน าเสนอแนวคิดการให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้มีรายได้น้อยและไม่มีงานที่มั่นคงให้ได้รับความคุ้มครองและสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักการ "๓ โอกาส" คือ โอกาสแห่ง
การเริ่มต้น โอกาสในการพัฒนา และโอกาสในการได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าร่วม ASEAN Labour Minister’ Breakfast Meeting เป็นการหารือระหว่าง
รัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งจัดขึ้นทุกปีในระหว่างการประชุมใหญ่ ILC ซึ่งในปีน้ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพ 
                ๓. การยื่นจดทะเบียนสัตยาบันสารอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ (Maritime Labour Convention : 
MLC, 2006) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้น าสัตยาบันสารอนุสัญญาฯ ยื่นจดทะเบียนต่อผู้อ านวยการใหญ่ส านักงานแรงงาน
ระหว่างประเทศ  โดยอนุสัญญาจะมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และเกิดประโยชนแก่ประเทศไทย คือ 
เจ้าของเรือมีความเช่ือมั่นในการน าเรือเดินทะเลไปเทียบท่ายังประเทศท่ีให้สัตยาบันอนุสัญญาแล้ว เนื่องจากมีใบรับรองด้านแรงงาน
ทางทะเลตามที่อนุสัญญาก าหนด โดยที่รัฐบาลไทยยังคงมีรายได้จากการจดทะเบียนเรือ ภาษีอากรจากการประกอบธุรกิจของบริษัท
เจ้าของเรือ รวมถึงรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้อีกด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน 

(Agreement on Employment) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง    
ว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement on Employment) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา โดย (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญครอบคลุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศในด้านแรงงาน 
ได้แก่ ความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ และ



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

ความร่วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ  ที่คู่เจรจามีความสนใจ และการจัดประชุมร่วมระหว่างสองฝ่ายทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับหน่วยงานปฏิบัติ 
ส าหรับ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ มีสาระส าคัญในการทบทวนการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับเดิม ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และเพื่ออ านวยความสะดวกในการจ้างแรงงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ค านึงถึง
สิทธิของแรงงาน และขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  
                    ๑.๒ อนุมัติให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement on Employment) 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว 
                    ๑.๔ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการปรับแก้ถ้อยค าเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน
ร่วมกัน โดยมีกรอบความร่วมมือ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือทางวิชาการ (๒) ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (๓) ความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงาน (๔) ความร่วมมือด้านการคุ้มครองแรงงาน และ (๕) ความร่วมมือด้านการประกันสังคม เพื่อเป็นการด าเนินงาน
และติดตามการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ จะมีการจัดประชุมร่วมสองฝ่ายทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนาม         
ในเอกสารดังกล่าว 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้พลเอก ศิริชัย 
ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว 
                    ๑.๔ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดประสานการด าเนินการกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อจัดท าร่างบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยให้แล้วเสร็จโดยด่วนต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับการด าเนินการของโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดน

ภายใต้กรอบเอเปค 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับการด าเนินการของโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชีย    
ข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค (Memorandum of Cooperation on the Establishment and Implementation of the 



             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๓ 

Asia Region Funds Passport : MOC) มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมระหว่าง
เขตเศรษฐกิจที่ร่วมลงนาม โดยกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากเขตเศรษฐกิจหนึ่ง (Home Jurisdiction) สามารถไปเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนรายย่อยในเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ (Host Jurisdiction) ได้ โดยด าเนินการผ่านตัวกลาง 
(Intermediaries) ที่ได้รับใบอนุญาตหรือก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนของ Host Jurisdiction 
                    ๑.๒ มอบหมายให้เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือผู้แทน เป็นผู้ลงนาม
ในร่าง MOC  
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ก าหนดแนวทางในการก ากับดูแลที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการดังกล่าว เช่น ความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการปรับตัว เพื่อเตรียมมาตรการรองรับ
และสร้างความพร้อมให้กับภาคธุรกิจและสถาบันการเงินภายในประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการคลังด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย 

พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... มีสาระส าคัญให้มีกฎหมายคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุม
ระหว่างประเทศในประเทศไทย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่เห็นว่าบทบัญญัติบางประการอาจไม่สอดคล้องกับข้อบทที่ท าความตกลงไว้ เห็นควรให้ตัดร่างมาตรา ๗ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงาน   
ที่รับผิดชอบหารือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอค าแนะน าเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การฯ เนื่องจาก
ปัจจุบันได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้อยู่แล้ว เห็นควรให้ตัดมาตราที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นภาษีออก เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๙ สงิหาคม ๒๕๔๙ ได้วางแนวทางว่าเรื่องใดไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรไม่ให้มีบทบัญญัติก าหนดยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีอากร รวมทั้งควรมีการก าหนดขอบเขตและนิยามในเรื่องข้อก ากัดด้านการเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราให้ชัดเจน 
และเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความซับซ้อนควรพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้อง
กับกฎหมายภายในประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยด้วย ส าหรับในส่วนของการใช้ถ้อยค าเกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์
และความคุ้มกันในเรื่องการยกเว้นจากการควบคุมหรือก ากัดด้านการเงินตามร่างพระราชบัญญัติฯ มีขอบเขตกว้างกว่าเอกสิทธิ์  
การยกเว้นจากการควบคุมหรือก ากัดเงินตรา (Currency) ที่รัฐบาลไทยเคยให้แก่องค์การระหว่างประเทศ ท่ีผ่านมา ท าให้อาจยังไม่มี
ความชัดเจนว่ามีขอบเขตกว้างเพียงใด และอาจเกี่ยวข้องกับการยกเว้นการด าเนินการภายใต้หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และนอกจาก
จะก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการท าความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐ กับรัฐบาลต่างประเทศ หน่วยงาน
ของรัฐต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศหรือองค์การอื่นท่ีจัดตั้งตามหนังสือสัญญา ต้องหารือกับกระทรวงการต่างประเทศแล้ว 
ควรก าหนดให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบดังกล่าวหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย  
                ๓. ให้เชิญกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมช้ีแจงในขั้นตอนการตรวจพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
 
 
 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของ

นายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี (Joint 
Statement by India and Thailand on the State Visit of Prime Minister of Thailand General Prayut Chan-o-cha to 
India) เพื่อให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าวระหว่างการเยือนในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ 
มีสาระส าคัญเพื่อส่งเสริมและติดตามความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ ความเช่ือมโยง ความมั่นคง
และกลาโหม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน และความร่วมมือในระดับภูมิภาค
และในระดับพหุภาคี รวมทั้งเพื่อเป็นการปูทางส าหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดียในปี ๒๕๖๐ 
ซึ่งการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองและความพร้อมของไทยที่จะด าเนินความร่วมมือ    
ทวิภาคีไทย-อินเดีย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสาขาความร่วมมืออื่น ๆ     
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งจะเป็น      
การตอกย้ าถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินเดีย และจะมีผลในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป 
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ     
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังที่ ๑๕ (15th ASCC Council 

Meeting) ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕    

(15th ASCC Council Meeting) ระหว่างวันที่ ๓-๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

      ๑. ที่ประชุมฯ ได้มีการรับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุมฯ เช่น ความส าคัญของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในฐานะปีแรก
ภายหลังจากการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ และการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนและแผนงานส าคัญของ สปป.
ลาว ภายใต้หัวข้อ “การท าให้วิสัยทัศน์ไปสู่ความเป็นจริงเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนท่ีมีพลวัต” “Turning Vision into Reality 
for a Dynamic ASEAN Community” เป็นต้น 
       ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวถ้อยแถลงและแสดงความยินดีต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว ในการด ารงต าแหน่งประธานคณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้กล่าวสนับสนุนสาระหลักของเอกสารขอบเขตการด าเนินงานจัดส่งเจ้าหน้าที่
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไปปฏิบัติงาน ณ ส านักงานคณะผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน และกล่าวสนับสนุนเอกสารผลลัพธ์
ส าคัญที่จะมีการเสนอให้ผู้น าอาเซียนรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๘ ได้แก่ (๑) ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่าน
จากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบเพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในอาเซียน (๒) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้
ภัยพิบัติอาเซียนอย่างเป็นหนึ่งเดียว การตอบสนองของอาเซียนต่อภัยพิบัติเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค และ     
(๓) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตกหล่น ทั้งนี้ เมื่อคณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนได้ให้การรับรองเอกสารขอบเขตการด าเนินงานฯ แล้ว ประเทศไทยจะได้เริ่มต้นกระบวนการภายในประเทศ
ต่อไป 
 
 



             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานรายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทย
กับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมร่วมกัน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. ฝ่ายกัมพูชายินดีที่ฝ่ายไทยตอบรับค าเชิญและจัดให้มีประชุมทวิภาคีในระดับรัฐมนตรี โดยทั้งสองฝ่ายต่างมีเป้าหมาย
ร่วมกันในการผลักดันผ่านการพูดคุยหารือเพื่อให้บันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อตกลงด้านการจ้างงาน (Agreement on Employment) 
ได้รับการก าหนดแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
                ๒. ทั้งสองฝ่ายรับทราบผลการประชุมหารือในระดับคณะท างานวิชาการไทย -กัมพูชา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่      
๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เสียมราฐ ซึ่งมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการน าเข้าแรงงานจากกัมพูชา   
การอ านวยความสะดวกแก่แรงงานตามฤดูกาลและแรงงานไปกลับตามแนวชายแดน การจัดท าข้อตกลงด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
การให้ความคุ้มครองด้านแรงงานและสิทธิประโยชน์ของแรงงานกัมพูชาเทียบเท่าแรงงานไทย กระบวนการน าแรงงานกัมพูชาที่ผิดกฎหมาย
เข้าสู่สถานะที่ถูกต้อง และการจัดตั้งคณะท างานระดับเทคนิคเพื่อหารือแนวทางด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน 
ได้แก่ (๑) การจัดตั้งศูนย์รับส่งแรงงานเพื่อเป็นศูนย์ประสานความต้องการจ้างงานระหว่างนายจ้างไทยและแรงงานกัมพูชา และ 
(๒) การพิจารณาก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมส าหรับการจ้างงานภายใต้ MOU รวมถึงค่าใช้จ่ายส าหรับการใช้
บริการจัดหางานของเอกชน 
                ๓. การหารือเพิ่มเติมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท้ังสองฝ่าย ซึ่งมีประเด็นที่ได้รับการพิจารณาร่วมกัน 
ได้แก่ ฝ่ายกัมพูชาขอให้ไทยช่วยเหลือในการแจกจ่ายเอกสารประจ าตัวแรงงานกัมพูชาให้ถึงมือแรงงานที่มีรายช่ืออยู่ และรับพิจารณา
แรงงานกัมพูชาที่อยู่ในกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและอยู่ระหว่างรอรับเอกสารประจ าตัว แต่ไม่ได้รับเนื่องจากโยกย้ายที่อยู่หรือ
เปลี่ยนนายจ้าง และอาจไม่สามารถติดตามตัวมารับเอกสารประจ าตัวได้ โดยให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถท างานได้โดยไม่ถูกจับกุม 
รวมทั้งขอให้ไทยแจ้งจ านวนความต้องการแรงงานต่างด้าวของไทยและโควตาที่ไทยให้กับแรงงานกัมพูชาเพื่อพัฒนาการจัดส่งแรงงาน
เข้ามาท างานในไทยให้ดีขึ้น โดยในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้กัมพูชาด าเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับแรงงานกัมพูชาก่อนเดินทางมาท างานในประเทศไทย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานสรุปผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในระหว่างการเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับรัสเซียอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างรอบด้าน ซึ่งถือเป็นประเทศแรก    
นอกภูมิภาคเอเชียท่ีนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนในลักษณะทวิภาคี 
                ๒. การเข้าพบหารือข้อราชการกับ H.E. Mr. Igor ZUBOV รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัสเซีย ทั้งสองฝ่าย   
ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความเช่ือมโยงของปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด การลี้ภัย 
และการอพยพของมนุษย์อย่างผิดกฎหมาย โดยรัสเซียยืนยันว่าจะยังคงให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านยาเสพติดอยู่ในประเทศไทยต่อไป 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการโอนตัวนักโทษระหว่างกัน ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ด้านยาเสพติดระหว่างส านักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของรัสเซีย ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ และ
ร่างแผนปฏิบัติการส าหรับความร่วมมือด้านยาเสพติดที่จะพิจารณาร่วมกันและจะมีการลงนามในอนาคต การแลกเปลี่ยนข้อกังวล
เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ผลิตยาเสพติด เฮโรอีน และสารสังเคราะห์ การสนับสนุนในการออกคะแนนเสียงให้กับผู้แทนรัสเซียในองค์กร
ต ารวจสากล (INTERPOL) และการสนับสนุนบทบาทของรัสเซียในองค์กรต ารวจอาเซียน (ASEANAPOL) การส่งเสริมและผลักดัน
การท างานผ่านคณะท างานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไทย-รัสเซีย รวมทั้งการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมของไทยและคณะในการเดินทางเยือนรัสเซียเพื่อร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับกิจการต ารวจ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙    
ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

                 ๓. การเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖ (VI St. Petersburg International Legal 
Forum) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวทางการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยขึ้น          



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

ในสภาวะโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางกฎหมายเข้าไปช่วยด าเนินการ รวมทั้งมุ่งส่ง เสริม
แนวคิดแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งหวังให้ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานในการปฏิรูป 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้หารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นที่หลากหลายกับหน่วยงานด้านกระบวนการ
ยุติธรรมจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงได้เรียนรู้พัฒนาการใหม่ ๆ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของนานาประเทศเพื่อน าไปสู่
การพัฒนากฎหมายที่ส าคัญของประเทศไทยต่อไป 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค คร้ังท่ี ๒๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๒ ผลการหารือทวิภาคี และการด าเนินการต่อเนื่องจาก

การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี ๒๐๑๖ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองอาเรกีปา 
สาธารณรัฐเปรู มีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ได้แก่ การจัดท าเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก 
การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนภายใต้เป้าหมายโบกอร์ในปี ๒๐๒๐ และแผนการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าบริการ และ การส่งเสริม SMEs เข้าสู่ตลาดโลก  
  ๑.๒ การหารือทวิภาคี ได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้แทน ๖ เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐเปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการเตรียมการ
ของไทย และกับสหพันธรัฐรัสเซียในประเด็นความร่วมมือทางการค้า 
 ๑.๓ การด าเนินการต่อเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี ๒๐๑๖ มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการสนับสนุน
ระบบการค้าพหุภาคี การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อยไปสู่
ตลาดโลก การพัฒนาทุนมนุษย์ และการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการให้แข็งแกร่ง 

 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการให้ไทยเข้าร่วมการเจรจาลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมในกรอบองค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization : WTO) ก็ต่อเมื่อเป็นการเจรจาที่ให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดของ WTO เข้าร่วมเท่านั้น และไทยควร
สงวนสิทธ์ิในการจัดเก็บภาษีศุลกากรถาวรส าหรับการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนทั้งค าจ ากัดความและ
แนวทางการด าเนินการในการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว อีกทั้งประเด็นดังกล่าวยังไม่สามารถ
หาข้อยุติได้ รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลตามตารางสรุปประเด็นส าคัญและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและฝึกอบรม ๓ รายการ ได้แก่ 
                          ๑.๑.๑ การประชุม IAEA/RCA Mid-Term Progress Review Meeting ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน-    
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร 
                          ๑.๑.๒ การฝึกอบรม Region Training Course on Taxonomy and Identification of Fruit Fly 
Pest Species Southeast Asia ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร 
                          ๑.๑.๓ การฝึกอบรม Region Training Course on Management Options for Disused Sealed 
Radioactive Sources (DSRS) of Category 3-5, including a Practical Demonstration of Conditioning Procedure 
ระหว่างวันท่ี ๑๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร 



             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๗ 

                    ๑.๒ ให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติด าเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งให้คณะผู้แทนถาวร
ไทยประจ ากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic 
Energy Agency : IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับการให้
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันท่ีเห็นควรระบุยืนยันในหนังสือตอบรับของฝ่ายไทยว่า ไทยจะสามารถให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่บุคคล
ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของ IAEA เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายไทยสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้อง
ออกหรือแก้ไขพระราชบัญญัติเพื่อรองรับพันธกรณีในเรื่องนี้ ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานผลการรณรงค์หาเสียงต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการประจ าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่ง

สหประชาชาติ สมัยท่ี ๒ ส าหรับผู้แทนไทย  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการรณรงค์หาเสียง

ต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการประจ าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒ ส าหรับผู้แทนไทย โดยผลการเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจ าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ 
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีประเทศรัฐภาคีที่มีสิทธิออกเสียง จ านวน ๑๖๐ ประเทศ มีผู้สมัครเป็นกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวน ๑๘ คน นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นผู้พิการทางการเห็นมาตั้งแต่
ก าเนิด ในฐานะผู้สมัครของประเทศไทย ได้รับคะแนนการเลือกตั้ง ๑๐๒ คะแนน เป็นล าดับที่ ๔ ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิก
สหประชาชาติให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการประจ าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ ๒ ซึ่งนายมณเฑียรฯ จะมีบทบาทตรวจสอบ
การเข้าถึงสิทธิของคนพิการในประเทศสมาชิกรัฐภาคี และการผลักดันสิทธิของคนพิการเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย  
ทั้งนี้ ล าดับที่ ๑ ได้แก่ สาธารณรัฐตูนีเซีย ๑๒๒ คะแนน ล าดับที่ ๒ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ๑๑๐ คะแนน ล าดับที่ ๓ 
ประเทศฮังการี ๑๐๗ คะแนน ส่วนประเทศที่ได้รับเลือกอีก ๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ ๑๐๑ คะแนน สาธารณรัฐยูกันดา 
๙๕ คะแนน ประเทศญี่ปุ่น ๙๓ คะแนน สาธารณรัฐเคนยาและสหพันธรัฐรัสเซียได้ ๘๙ คะแนน เท่ากัน  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายที่ ๒๒๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๕) 

และ ๒๒๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๕) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 

                ๑. รับทราบและรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ที่ ๒๒๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เป็นการขยายความครอบคลุมในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ก่อการร้ายให้รวมถึงกลุ่ม ISIL (Da’ esh) และข้อมติ UNSC ที่ ๒๒๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เป็นการก าหนดให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดในข้อมติ UNSC ที่ ๑๙๘๘ (ค.ศ. ๒๐๑๑) กับกลุ่ม Taliban 
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน   
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานอัยการสูงสุดถือปฏิบัติ และแจ้งผลการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศ
ทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป นอกจากนี้ หากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรค
ในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว ให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป คร้ังท่ี ๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ประธานส าหรับการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย -ยุโรป ครั้งที่ ๗ (Chair’s 
Statement of the 7th ASEM Culture Ministers’ Meeting) ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือ      



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

ทางวัฒนธรรมระหว่างเอเชียและยุโรปในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงการผลักดันให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เพื่อน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย -ยุโรปจะร่วมกันผลักดันให้เกิด
แผนงานอย่างเป็นรูปธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านกลไกการประชุมเชิงปฏิบัติการใน ๓ หัวข้อ คือ         
(๑) อนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (๒) มรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และ (๓) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรับรองร่างแถลงการณ์ประธานฯ 
ในการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๗ (7th Asia-Europe Culture Ministers’ Meeting ASEM CMM 7) ระหว่าง
วันท่ี ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ประธานฯ ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมน า เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมอื่น ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง [the 24th ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) and Related Meetings] ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ (24th ALMM) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมให้การรับรอง 
(๑) เอกสารอาเซียน มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ หลักการเกี่ยวกับแนวทางอาเซียนส าหรับการรับรองคุณวุฒิและการยอมรับระบบรับรอง
สมรรถนะ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน : ธรรมาภิบาลและโครงสร้าง เอกสารเกี่ยวกับแนวทางอาเซียนส าหรับความรับผิดชอบทาง
สังคมด้านแรงงาน เอกสารแนวทางอาเซียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่จ าเป็นส าหรับสถานประกอบการด้านการป้องกันและการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับเช้ือเอชไอวีเอดส์ ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ   
เพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในอาเซียน (๒) แผนงานอาเซียนด้านแรงงาน มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ แผนงานรัฐมนตรีแรงงาน
อาเซียน ๒๐๑๖-๒๐๒๐ แผนงานคณะท างานอาวุโสแรงงานอาเซียนว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ก้าวหน้าเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขัน ๒๐๑๖-๒๐๒๐ ร่างแผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ๒๐๑๖-๒๐๒๐ และแผนปฏิบัติการเครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอาเซียน 
ทั้งนี้ มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๙ (9th ASEAN Plus Three Labour Ministers Meeting : 9th 
ALMM+3) เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญ (๑) ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อหัวข้อหลักของการประชุม 
และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบ
ไปสู่การจ้างงานในระบบ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสามในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยได้กล่าวถ้อยแถลงต่อ   
ที่ประชุมเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ การส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่การเป็นแรงงานในระบบ 
รัฐบาลได้ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด การด าเนินโครงการประชารัฐ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม การจัดตั้งกองทุนส าหรับผู้รับงานไปท าที่บ้าน และโครงการประกันสังคม
แบบสมัครใจ เป็นต้น (๓) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน+๓ รับทราบสถานะความร่วมมืออาเซียน-จีน เป็นความร่วมมือในการช่วยเหลือ
ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ความร่วมมือการประกันสังคม และการจ้างงาน ความร่วมมืออาเซียน -ญี่ปุ่น เป็น
ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการพัฒนาอาชีวศึกษา ความร่วมมืออาเซียน-
เกาหลีใต้ เป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการอาชีวศึกษา การโยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งนี้ มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน+๓ ครั้งท่ี ๑๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 



             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คร้ังที่ ๕ และ

การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ครั้งท่ี ๕ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ ๕ 
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของประเทศไทยที่มีส่วนร่วมด าเนินงานดูแล อนุรักษ์ และ     
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง    
ในการร่วมมือด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาท
ผู้น าของประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแสดงถึงความพร้อม
ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาค 
                ๒. การจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ ๕ และการประชุมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง มีก าหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยช่วงระยะเวลาในการจัดประชุมระดับ
รัฐมนตรีฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกทั้ง ๖ ประเทศก่อน ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะต้องแจ้งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุมประจ าปีคณะท างานด้านสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    
ครั้งที่ ๒๒ ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อไป ซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดท ารายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปผลการประชุมสุดยอดว่าด้วยการด าเนินงานด้านมนุษยธรรม ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมสุดยอดว่าด้วยการด าเนินงานด้านมนุษยธรรม (World Humanitarian Summit : 
WHS) และผลการปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ของคณะผู้แทนไทย ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐ
ตุรกี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมฯ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ 
และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ     
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ถ้อยแถลงในการประกาศค ามั่นของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยส าหรับการประชุมเต็มคณะ 
                ๒. ถ้อยแถลงในการประกาศค ามั่นส าหรับการประชุมโต๊ะกลมระดับผู้น าหัวข้อ "ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ-การจัดการความเสี่ยงและวิกฤติที่แตกต่าง" 
                ๓. ถ้อยแถลงในการประกาศค ามั่นส าหรับการประชุมโต๊ะกลมระดับผู้น าหัวข้อ "การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง-การให้ค ามั่น
เพือ่จัดการกับการพลัดถิ่น"  
                ๔. กฎบัตรว่าด้วยการครอบคลุมคนพิการในการด าเนินงานด้านมนุษยธรรมและถ้อยแถลงในการประกาศค ามั่น     
ในการอนุวัติกฎบัตรว่าด้วยการครอบคลุมคนพิการในการด าเนินงานด้านมนุษยธรรม 
                ๕. แถลงการณ์แสดงความยึดมั่นต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
                ๖. แถลงการณ์ทางการเมืองส าหรับการประชุมสุดยอดว่าด้วยการด าเนินงานด้านมนุษยธรรม 
                ๗. เอกสารค ามั่นเกี่ยวกับข้อริเริ่มด้านมนุษยธรรมเพื่อโลกท่ีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปสาระส าคัญการประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังท่ี ๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบสรุปสาระส าคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย ซึ่งที่ประชุมได้มีการน าเสนอและพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับ



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

แผน ๕ ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ASEAN 5-Year Work Plan on Education 2016-2020) (ร่าง) 
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on Strengthening Education 
for the Out-of-School Children and Youth : OOSCY) และ (ร่าง) กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (The Charter of 
ASEAN University Network : AUN Charter) 
                    ๑.๒ เห็นชอบเอกสารจ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ 
                          ๑.๒.๑ (ร่าง) แผน ๕ ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ASEAN 5-Year Work Plan on 
Education 2016-2020) เพื่อปรับใช้ในการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนต่อไป 
                          ๑.๒.๒ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กตกหล่น (ASEAN 
Declaration on Strengthening Education for the Out-of-School Children and Youth : OOSCY) เพื่อให้ที่ประชุม    
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเสนอบรรจุเป็นเอกสารประกอบการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๘ 
                          ๑.๒.๓ การปรับปรุง (ร่าง) กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (The Charter of ASEAN University 
Network : AUN Charter) 
                    ๑.๓ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้การรับรอง (ร่าง) ปฏิญญาฯ ร่วมกับผู้น าประเทศสมาชิก
อาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีก าหนดจัดในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
หรือตามที่ผู้จัดพิจารณาเห็นสมควร 
                    ๑.๔ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยใน (ร่าง) กฎบัตรฯ 
ฉบับปรับปรุงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนในโอกาสแรกต่อไป 
                    ๑.๕ ใหก้ระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการไทยหรือผู้แทนส าหรับการลงนามดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัและไมข่ดักบัหลกัการทีค่ณะรฐัมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบเสนอข้อก าหนดร่างขอบเขตการท างานของกองทุนเพ่ือบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือทาง

มนุษยธรรมส าหรับเหย่ือจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Terms of Reference of the Trust Fund for 
Humanitarian and Relief Efforts for the Victims of Irregular Movement of Persons)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างขอบเขตการท างานของกองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมส าหรับ
เหยื่อจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Terms of Reference of the Trust Fund for Humanitarian and Relief Efforts for 
the Victims of Irregular Movement of Persons) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการกองทุนและรายงานทางการเงิน 
การใช้ประโยชน์จากกองทุน การสนับสนุนกองทุนที่เป็นไปด้วยความสมัครใจ 
                    ๑.๒ เห็นชอบในกรณีที่ประเทศไทยจะบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ฯ ดังกล่าว 
                ๒. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยเง่ือนไขและภาระงบประมาณ
ที่ต้องบริจาคเข้ากองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ฯ ดังกล่าว ขั้นต่ า จ านวน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ๓๖ บาท) และเป็นไปโดยความสมัครใจ นั้น หากมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
มาด าเนินการเป็นล าดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอก็ให้ขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยตรงต่อไป 



             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๑ 

                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตการท างานของกองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๓ 

 

  การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม 

และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   

       เร่ือง  รายงานผลการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมือง ปี ๒๕๕๖–๒๕๕๗ 

                  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาฯ ระหว่าง
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ-์๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ มีผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น ๘๒๐ คน มีผู้ผ่านการพิจารณา ๑๒๕ คน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๐,๘๗๘,๔๕๙ บาท ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดโครงการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ 
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในงานดังกล่าว 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙    

       เร่ือง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานภาวะสังคมไทย

ไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ ซึ่งความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส าคัญในเชิงบวกทั้งในด้านการจ้างงานโดยรวม รายได้และผลิตภาพแรงงาน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น ความร่วมมือประชารัฐเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน      
ได้อย่างยั่งยืน แต่ยังมีความเคลื่อนไหวทางสังคมทีต่้องติดตาม เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการจ้างงาน
ภาคเกษตรกรรมที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น การเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางบกที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล การก ากับดูแลการโฆษณาของรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กให้เหมาะสม รวมทั้ง
การเร่งแก้ไขปัญหาและจัดการผลกระทบจากภัยแล้งให้กับเกษตรกรและภาคการเกษตร 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙    

       เร่ือง  มาตรการก ากับดูแลสินค้าส าคัญ ๒๐๕ รายการ และบริการ ๒๐ รายการ เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานมาตรการก ากับดูแลสินค้าส าคัญ ๒๐๕ รายการ และบริการ 
๒๐ รายการ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งได้มีการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณของสินค้าและ
บริการ โดยได้ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความส าคัญของสินค้า ๓ กลุ่ม เป็นดังนี้ 
                ๑. กลุ่ม Sensitive List (SL) หรือสินค้าและบริการมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ติดตามราคาและภาวะเป็นประจ าทุก
วัน จากเดิม ๓๐ รายการ เป็น ๒๘ รายการ โดยปรับเพิ่มขึ้นจาก Priority Watch List (PWL) ๑ รายการ ได้แก่ น้ าตาลทราย และ
ปรับลดลงเป็น Priority Watch List (PWL) ๓ รายการ ได้แก่ สบู่ แชมพู และผงซักฟอก 
                ๒. กลุ่ม Priority Watch List (PWL) หรือสินค้าและบริการที่ติดตามราคาและภาวะอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษสัปดาห์
ละ ๒ ครั้ง จากเดิม ๕ รายการ เป็น ๘ รายการ โดยปรับเพิ่มขึ้นเป็น Sensitive List (SL) ๑ รายการ ได้แก่ น้ าตาลทราย และปรับ
เพิ่มขึ้นจาก Watch List (WL) ๑ รายการ ได้แก่ ท่อพีวีซี และปรับลดลงจาก Sensitive List (SL) ๓ รายการ ได้แก่ สบู่ แชมพู 
และผงซักฟอก 
                ๓. กลุ่ม Watch List (WL) หรือสินค้าและบริการที่ติดตามราคาและภาวะอย่างใกล้ชิดเป็นประจ าทุกปักษ์ จากเดิม 
๑๗๐ รายการ เป็น ๑๖๙ รายการ โดยปรับเพิ่มขึ้นเป็น Priority Watch List (PWL) ๑ รายการ ได้แก่ ท่อพีวีซี 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙    
        เร่ือง รายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวทางประชารัฐ (ครั งท่ี ๒) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (ครั้งท่ี ๒) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลการด าเนินโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวนโครงการจังหวัดและส านักงานจัดท างบประมาณ
เขตพื้นท่ี ๑-๑๘ เห็นชอบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว จ านวน ๘๕,๔๔๔ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จ านวนบัญชีท่ีจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีตามงบประมาณที่ส านักงานจัดท างบประมาณเขตพื้นท่ี ๑-๑๘ 
เห็นชอบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ แล้ว จ านวน ๗๔,๕๘๘ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการด าเนินการตามโครงการที่หมู่บ้านเสนอขอและได้รับอนุมัติและเห็นชอบแล้ว จ านวน ๘๕,๔๔๔ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
                ๒. ผลการด าเนินการที่สามารถด าเนินการได้ก่อนกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในขั้นตอน คือ จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จและด าเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จ านวน ๑,๗๑๕ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๘๙,๑๙๑,๘๐๙ บาท 
                ๓. ประเภทของโครงการของหมู่บ้าน แยกเป็น ๓ ประเภท คือ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๔,๓๐๓ โครงการ ด้านสังคม 
จ านวน ๑,๒๐๒ โครงการ และด้านสาธารณประโยชน์ จ านวน ๗๙,๗๗๐ โครงการ 
                ๔. ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย โครงการประเภทหมู่บ้านจ้างเหมา จ านวน ๖๕,๒๘๖ โครงการ 
งบประมาณ ๑๑,๔๙๒,๗๖๖,๘๑๔ บาท และโครงการประเภทหมู่บ้านด าเนินการ จ านวน ๑๙,๙๘๙ โครงการ งบประมาณ 
๓,๓๘๓,๔๒๑,๕๙๗ บาท 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพ    
การจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐ อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนในสังคมไทยและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนรัฐสวัสดิการ ต้องเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้น     
ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นรูปแบบสมัครใจ (Voluntary Basis) โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอม
เปิดเผยรายได้ การถือครองทรัพย์สินของตน เจ้าหนี้และจ านวนหนี้สินที่คงค้าง เป็นต้น และมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 
ส าหรับกลไกการด าเนินการจะให้ประชาชนลงทะเบียน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส าหรับปีต่อ ๆ ไปให้ลงทะเบียน
ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของแต่ละปี ซึ่งสถาบันการเงินดังกล่าวจะจัดเก็บเอกสารแล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์      
ไปยังกรมสรรพากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลและท าการตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง (Post Audit) โดยกรมสรรพากรจะเช่ือมโยง



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

ข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 
น าไปบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม แล้วน าไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐในระยะต่อไป 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙    
เร่ือง  รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย)์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์) สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ด าเนินโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและ
เข้าถึงได้ในอาเซียน : ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรคนพิการ ศึกษาและส ารวจพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ดและเทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อทราบสถานการณ์
และความยากล าบากของการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีเกาะเกร็ด  
                    ๑.๒ จากผลการศึกษาและส ารวจพื้นที่เกาะเกร็ดและเทศบาลนครปากเกร็ด กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด และองค์กรคนพิการ ออกแบบและจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคน     
ในสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน ๘,๖๗๐,๐๐๐ บาท     
เพื่อด าเนินการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ได้แก่ พื้นที่ฝั่งเทศบาลนครปากเกร็ด จ านวน ๕๕ จุด และพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด จ านวน ๙๐ จุด เช่น ปรับปรุงป้ายรถเมล์ ปรับปรุงทางเท้าเชื่อมระหว่างป้ายรถเมล์และท่าเรือ 
ทาสีตีเส้นท่ีจอดรถคนพิการ ป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายชี้ทาง จุดแวะพักเก้าอี้นั่งพัก ป้ายแผนผังต่างสัมผัส ห้องน้ าคนพิการ ทางลาด
และทางลาดลงโป๊ะเทียบเรือท่าปากเกร็ดและท่าครูทิว (ท่าเรือหมู่ ๖ ต าบลเกาะเกร็ด) ปรับปรุงเรือต้นแบบ งานปิดท่อระบายน้ า 
และปรับปรุงทางเดินให้มีลูกระนาด เป็นต้น ซึ่งด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
                    ๑.๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดพิธีเปิดเกาะเกร็ด : ชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดหรือเดินทาง
ข้ามไปยังเทศบาลนครปากเกร็ดได้โดยอิสระ สะดวก และปลอดภัย ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยายผล
พื้นที่ชุมชนต้นแบบออกไปอีก จ านวน ๓๓ จังหวัด โดยขยายการด าเนินงานในพื้นที่นอกจากอาคารสถานที่ราชการ ศาสนสถาน 
และพื้นที่สาธารณะให้ครอบคลุมการเดินทางและระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

                   ๒. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนในสังคม     
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซ่ึงมี

อายุต่ ากว่าสิบห้าปี พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดงานท่ีมีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิง
มีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี เพื่อให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่า
สิบห้าปีให้มีความปลอดภัยในการท างาน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเห็นควรเพิ่มเติมงานท่ีมีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
หญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองตามมาตรา ๓ ในบทนิยามค าว่า “งานที่รับไปท าที่บ้าน” 
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผล
ใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานพินิจ รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ และกิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
และการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานท่ีควบคุม ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพินิจ การใช้เครื่องพันธนาการ
แก่เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในสถานท่ีควบคุม และการให้เจ้าพนักงานพินิจเป็นเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

                  ๒. รับทราบแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙    
เร่ือง 

 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เร่ือง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินท ากิน
เป็นของตนเอง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและ   
ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง) และให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) น าเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว 
จ านวน ๖๙๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ไปด าเนินโครงการ จ านวน ๕ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการศึกษากระบวนการด าเนินงานของ
ธนาคารที่ดิน (๒) โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากปัญหาการจ านองและขายฝาก 
(๓) โครงการน าร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่น าร่อง ๕ ชุมชน (๔) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และ (๕) โครงการ
ศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน ตามมติคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ในการประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ ให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชน
เพื่อสังคมท่ีเป็นธรรม กรณีการด าเนินโครงการน าร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น าร่อง ๕ ชุมชน) จากเดิม “๑. รับทราบและเห็นชอบ
ในหลักการการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการด าเนินโครงการน าร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่    
น าร่อง ๕ ชุมชน ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวง
การพัฒนาและสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ
ในการด าเนินการกับส านักงบประมาณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป” เป็น “๑. มอบหมายให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินโครงการน าร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น าร่อง ๕ ชุมชน” 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

             ๒. ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม ส านักงบประมาณ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในประเด็นโครงการน าร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่น าร่อง ๕ ชุมชน 
นั้น ให้ก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือบนหลักความเป็นธรรมและความเสมอภาค ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาของพื้นที่อื่น ๆ และ
ติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ก่อนก าหนดกิจกรรมและงบประมาณที่จะด าเนินการ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดท าแผนปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล (ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ทั้งนี้ กิจกรรมใดที่เป็นการด าเนินการซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล ให้น าเรื่องดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิรูป เพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน
พิจารณาด าเนินการต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้อง    
ขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี) แล้วน าเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. .... มีสาระส าคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้เป็นไปตาม
หลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ในกรณีที่มีประเด็นใดในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่จ าเป็นต้องน ามาด าเนินการโดยเร่งด่วน ให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาใช้มาตรการหรือกลไกด าเนินการที่เหมาะสมส าหรับกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
ดังกล่าวโดยเร็วต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๔ 

 

  การศึกษาและเรียนรู้ 

  การทะนุบ ารุงศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 



                   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙    
เร่ือง  วีดิทัศน์เร่ือง รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาครูแกนน าด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ "English Boot Camp"  

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรายงานด้วยวีดิทัศน์เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดท าโครงการ
พัฒนาครูแกนน าด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ “English Boot Camp” ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม
พัฒนาทักษะการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ โดยในเบื้องต้นมีครูสอนภาษาอังกฤษเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๓๕๐ คน ซึ่งเมื่อ
อบรมแล้วเสร็จ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีการติดตามและประเมินผลการสอนของครูที่เข้ารับการฝึกอบรม 
โดยครูที่เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจัดท าวีดิทัศน์ตัวอย่างการสอนเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลด้วย ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะน าครู  
ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่มีศักยภาพโดดเด่นมาพัฒนาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเพื่อขยายผลโครงการให้สามารถฝึกอบรมครูสอน
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๒. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ ดังนี้ 
                    ๒.๑ ก ากับติดตามดูแลครูที่ผ่านการฝึกอบรมให้น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และให้
รายงานปัญหาอุปสรรคทีอ่าจเกิดขึ้นเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการสอนต่อไป รวมทั้งให้มีการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน
ที่เรียนกับครูที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้พิจารณาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินการการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวด้วย 
                    ๒.๒ จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมทั้งครูที่ผ่านการฝึกอบรมในระยะ ๖ เดือน และน าผล   
การประเมินมาปรับปรุงและขยายผลการด าเนินโครงการเพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึงต่อไป 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
        เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการด าเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘-
พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ พฤติกรรมของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 4 H ได้แก่ Head พัฒนาด้านสมอง ทักษะการคิด heart พัฒนา
ด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม Hand พัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติ การท างาน และ Health พัฒนาด้านสุขภาพ พบว่า นักเรียนมีน้ าใจ
ต่อกัน มีความสามัคคีจากการที่ได้ท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและมีความสุขกับการมาโรงเรียน 
                    ๑.๒ การเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมและโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ    
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖ พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีผลการสอบสูงกว่าโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วม
โครงการทุกรายวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีผลการสอบสูงกว่าโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ๔ รายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ มีผลการสอบ
ต่ ากว่าโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๐.๐๗ 
                ๒. ในการประเมินผลระยะต่อไป ให้กระทรวงศึกษาธิการประเมินผลความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ของการด าเนิน
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียน รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการส่งเสริมทักษะของนักเรียนในการอ่าน คิด เขียน และพูดให้เพิ่มมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๓. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยการด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่มีจ านวนครูและนักเรียนน้อย และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณชนด้วย 
                ๔. โดยที่คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีระดับคะแนน   
ต่ ากว่านักเรียนของหลายประเทศในอาเซียน จึงให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๕ 

 

  การยกระดับคุณภาพบริการ 

 ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 
 



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

 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การพัฒนารูปแบบบริการ
ระบบบริการ คุณภาพบริการ การเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพของผู้สูงอายุ (๒) การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ช่องปากผูสู้งอายุ (๓) การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ และ (๔) การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
                ๒. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อด าเนินการและเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าวตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนท่ีเกี่ยวขอ้งตอ่ไป  
                ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์    
ให้ประชาชนแต่ละกลุ่ม รวมทัง้ผู้สูงอายุได้รับทราบสิทธิประโยชน์ของตนเอง การประชาสัมพันธ์หน่วยบริการทันตกรรมที่มีศักยภาพและ
ความสามารถในการจัดบริการเฉพาะทางให้ประชาชนทุกช่วงวัยทราบ เพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมและทันตสาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น การน าแผนไปสู่การปฏิบัติต้องมีการบรูณาการการท างานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินโครงการ กิจกรรม 
ที่หน่วยงานนั้น ๆ ด าเนินการอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน การด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างสถานพยาบาลภาครัฐทุกสังกัดและภาคเอกชนในแต่ละเขตสุขภาพ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดบริการ
และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพของผู้สูงอายุ การก าหนดตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการส่งเสริมป้องกัน
การเกิดโรค นอกจากการเข้าถึงบริการการรักษา อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลช่องปากของผู้สูงอายุ และภาวะโภชนาการ     
ที่สัมพันธ์กับสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ เพื่อน าไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการฯ ในระยะที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบูรณาการ
ขั้นตอนและการด าเนินงานให้ครอบคลุมทั้งระบบสวัสดิการและสิทธิต่าง ๆ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ เพื่อให้ส่วนราชการ 
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) มาตรการเชิงนโยบายและการควบคุมก ากับอย่างเข้มข้น (๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ขยายความครอบคลุมของมาตรการเชิงป้องกันท้ังในประเทศและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (๓) พัฒนาคุณภาพการคัดกรองวินิจฉัย การดูแล 
รักษา การส่งต่อทั้งระบบอย่างบูรณาการ (๔) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น   
ในการป้องกันควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ าดี และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีอย่างเป็นระบบ 
และ (๕) การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

                    ๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ๒ ระยะ โดยระยะเริ่มต้น ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) เป็นโครงการ
รณรงค์การก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์
ครบ ๗๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 
ตลอดจนในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และระยะที่ ๒ เป็น   
การขับเคลื่อนตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลาที่เหลือ (๒๕๖๒-๒๕๖๘) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
ส่งผลให้การก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีเกิดความยั่งยืน และผลักดันให้เป็นการด าเนินงานในแผนงานปกติในอนาคต
ต่อไป 
                    ๑.๓ สนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถด าเนินการก าจัด
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในอนาคต 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารปรุงสุกเพื่อลดโอกาสการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ 
และให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ควรด าเนินการในลักษณะสอดประสานไปกับการด าเนินการ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่ด าเนินการอยู่แล้วในพื้นที่ในลักษณะการบูรณาการประเด็นด้านสุขอนามัยและโภชนาการของปัญหาสุขภาพ
ของชุมชน ทั้งในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และควรเพิ่มเติมตัวช้ีวัด      
การด าเนินงานท่ีมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Joint KPI) เพื่อน าไปสู่การเกิดผลลัพธ์ในการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งควรพิจารณาเช่ือมโยงกิจกรรมและพื้นที่ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
                ๓. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แผนดังกล่าว จ านวน ๒๖๑,๓๓๔,๘๐๐ บาท ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อไป ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อด าเนินการและเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวตามความจ าเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
                ๔. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขน าแผนดังกล่าวมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล (ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ทั้งนี้ กิจกรรมใดที่เป็นการด าเนินการซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล ให้น าเรื่องดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิรูป เพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน
พิจารณาด าเนินการต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้อง    
ขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี) 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ  า 

 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการด าเนินงานตามแผนอ านวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนอ านวยความสะดวก ปลอดภัย และมั่นคง 

รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ระหว่างวันท่ี ๘-๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. การอ านวยการด้านความสะดวกในการเดินทาง ระหว่างวันที่ ๘-๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๑๑ วัน 
สามารถให้บริการรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยมีประชาชนเดินทางโดยใช้บริการ



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

 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

ระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทรวมทั้งสิ้น ๒๐,๒๖๔,๓๕๙ คน และได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงินช่วงเทศกาล
สงกรานต์ รวมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ดูแลความสะอาด และจัดเพิ่มบริการรถ Taxi ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้โดยสารภายในท่าเรือ สถานีขนส่ง ท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสาร สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า ตลอดจน
จัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์ความปลอดภัยคมนาคมคอยรับโทรศัพท์ (Call Center) สายด่วน ๑๓๕๖ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเดินทางให้แก่ประชาชน 
                ๒. สถิติจ านวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ มีจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ๓,๔๔๗ ครั้ง เพิ่มขึ้นจากสงกรานต์ ๒๕๕๘ จ านวน ๗๔ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙ มีผู้เสียชีวิต ๔๔๒ คน เพิ่มขึ้นจากสงกรานต์ ๒๕๕๘ จ านวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๓ และมีผู้บาดเจ็บ 
๓,๖๕๖ คน เพิ่มขึ้นจากสงกรานต์ ๒๕๕๘ จ านวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๓ 
                ๓. มาตรการที่จะด าเนินการต่อไป ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมด าเนินการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในทุกช่วงเวลา ไม่เฉพาะช่วงเทศกาล และการปลูกฝัง
ค่านยิมการขับขี่ท่ีปฏิบัติตามกฎจราจรตั้งแต่ในระดับเยาวชน การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การสร้างจิตส านึกให้ตระหนักว่าอุบัติเหตุ
เป็นภัยใกล้ตัว การไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะท าให้มีการสูญเสียชีวิตหรือ
พิการได้ การติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วให้ชัดเจนและติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วบนถนน และการก าหนดให้เปิดไฟหน้าขบวนรถไฟ    
ในเวลากลางวันเพื่อให้ผู้ขับข่ีรถยนต์หรือคนข้ามทางรถไฟสามารถสังเกตเห็นรถไฟได้อย่างชัดเจน เป็นต้น 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๖ 

 

 

 

  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ ๓.๒ เร่งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบ ๑๒ ไตรมาส เมื่อปรับผลของฤดูกาล
ออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ ขยายตัวจากไตรมาสสี่ของปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๐.๙ สูงขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ และการส่งออกบริการท่องเที่ยวขยายตัวในระดับสูง เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัว  
ที่ส าคัญ รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
                ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๐-๓.๕ โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ ๓.๓ เร่งขึ้นจาก  
การขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ในปี ๒๕๕๘ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวต่อเนื่องจาก (๑) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐท่ีขยายตัว   
ในเกณฑ์สูง (๒) แรงขับเคลื่อนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ได้จัดท าเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙ 
(๓) จ านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง (๔) ราคาน้ ามันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ า และ (๕) แนวโน้มการปรับตัว
ดีขึ้นของการผลิตภาคเกษตรในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ ๑.๗ การบริโภคของครัวเรือน
และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๓ และร้อยละ ๔.๒ ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๑-๐.๖ และบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ ๙.๔ ของ GDP 
                ๓. การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๕๙ ควรให้ความส าคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การด าเนินโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญ ประสิทธิภาพการด าเนินการตามมาตรการภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ การดูแลเงินบาทไม่ให้ผันผวนมากและเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูเกษตรกรและเตรียมเกษตรกร
ให้มีความพร้อมส าหรับปีการเพาะปลูก ๒๕๕๙/๒๕๖๐ การสนับสนุนการฟื้นตัวและการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน การดูแล
และขับเคลื่อนภาคการส่งออก และการดูแลภาคการท่องเที่ยว 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
๑,๗๘๙,๐๗๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๕.๗๗ เพิ่มขึ้นจากวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๑๖๘,๐๘๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๐.๗๗ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๖๕.๐๐) ประกอบด้วย รายจ่ายประจ า จ านวน ๒,๑๗๕,๖๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน ๑,๕๖๓,๘๑๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๑.๘๘ และรายจ่ายลงทุน จ านวน ๕๔๔,๓๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๒๒๕,๒๖๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๑.๓๘ 
                ๒. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
๑๐,๗๗๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๒๔ ประกอบด้วย รายจ่ายประจ า จ านวน ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๐,๗๑๐ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๑๒ และรายจ่ายลงทุน จ านวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๖๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๔๓ 
                ๓. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๓๐๗,๘๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๘๔,๐๔๓ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๙.๗๘ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๑๒,๘๙๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๒๖๔,๑๓๑ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๕.๘๐ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๓ 

                ๔. นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
                    ๔.๑ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) จัดสรรงบประมาณให้
กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) แล้ว จ านวน ๓๖,๔๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๘,๙๕๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๙.๔๒        
มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๓๔,๕๘๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๘๔ 
                    ๔.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น 
๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน ๓๗,๙๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓,๓๒๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๗.๙๐      
มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๓๔,๔๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๐.๙๓ 
                    ๔.๓ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ     
๒ แสนบาท) จัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน ๑๔,๙๑๘ ล้านบาท โอนจัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีหมู่บ้านแล้ว จ านวน ๑,๑๒๖ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๗.๕๕ และหมู่บ้านเบิกจ่ายแล้ว ๑๘ โครงการ จ านวน ๓ ล้านบาท 
                 ๕. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) แผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) จ านวน ๓๐๐,๕๓๐ ล้านบาท ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๗๑,๙๖๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓.๙๕ ของแผนการลงทุนทั้งปี 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน
ต่อไป 
                ๒. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  
เร่ือง การขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ

โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนิน
รายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อ จ านวน ๔๒๐ รายการ 
เป็นเงิน ๑,๔๙๖,๖๐๓,๖๒๙ บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ด าเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน และรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  
เร่ือง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
  และก้าวหน้าของประเทศ ตามแนวทางปฏิรูป 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
            ๑. รับทราบและอนุมัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป ท่ีส านักงบประมาณจัดสรรให้ส่วนราชการฯ จ านวน 
๔,๔๐๐,๘๔๖,๗๓๐ บาท 
                   ๑.๒ อนุมัติหลักการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป จ านวน ๑๗,๘๙๙,๑๙๔,๙๓๐ บาท เพื่อส านักงบประมาณ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

จะได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่อไป ส าหรับโครงการ/รายการที่กรมการท่องเที่ยวเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแทนกองทัพเรือและเมืองพัทยา ให้หน่วยงานทั้งสองจัดท ารายละเอียดโครงการ /รายการ   
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
                ๒. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ .ศ. .... มีสาระส าคัญเป็น
การก าหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกันเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ .ศ. ๒๕๕๘ 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงตามมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ผ่านกองทรัสต์เพ่ือการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ รวม ๔ ฉบับ  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม ๔ ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                ๑. ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(ก าหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไปเป็นกองทรัสต์) 
                ๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(ก าหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับการเปลี่ยนตัวทรัสตีรายเดิมเป็นทรัสตีรายใหม่) 
                ๓. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) (ก าหนดค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด ส าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์) 
                ๔. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) (ก าหนดค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดส าหรับการเปลี่ยนตัวทรัสตีรายเดิมเป็นทรัสตีรายใหม่) 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  พจ ๒  ๒๑๘๑๕/๕๙ 
เร่ือง  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการที่ด าเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน ๓ โครงการ วงเงิน 
๕,๘๒๔.๔๗ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
โครงการสินเช่ือเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ และโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เห็นควรให้ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ต่อไป 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๕ 

                    ๑.๒ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด าเนินการ    
โดยกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน ๙๔๐ ล้านบาท มีก าหนดระยะเวลารับสมัครและกลั่นกรองวงเงินสินเช่ือของธนาคารตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
สิงหาคม-๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ จึงยังไม่มีภาระงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการของโครงการในปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้จ่าย เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือจากโครงการชดเชยดอกเบี้ย ปีการผลิต 
๒๕๕๗/๕๘ ที่มีงบประมาณคงเหลืออยู่อีก จ านวน ๒๗๖,๗๙๘,๓๘๐.๒๔ บาท ในโอกาสแรกก่อน และหากไม่เพียงพอหรือมีความ
จ าเป็น ต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงพาณิชย์ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินมาตรการดังกล่าวให้ทันต่อสถานการณ์ การประชาสัมพันธ์
โครงการในหลายช่องทางอย่างทั่วถึงและการติดตามประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการฯ การให้
ความส าคัญกับการพิจารณาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรในการให้สินเช่ืออย่างรอบคอบ การพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรแปรรูปข้าวสารเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร การพิจารณาความพร้อม
ของเกษตรกรที่จะได้รับสินเช่ือ การคัดกรองเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งการก าหนดมาตรการ
เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการตลาดด้วยการปรับรูปแบบการผลิตให้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากการขายข้าวในลักษณะเป็นวัตถุดิบขั้นต้น 
เช่น ข้าวเปลือก หรือข้าวสาร เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดค่าใช้จ่ายการสต็อกข้าวในคลัง เช่น การปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถน าไปผลิตเป็นสุราที่มีลักษณะเฉพาะ
ตามภูมิศาสตร์แบบเดียวกับสาเกของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ
ข้าวในสต็อกตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ เพื่อไม่ให้กระทบกับการด าเนิน
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
                ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ ส านักงบประมาณ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการเงินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
ด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว   
ปี ๒๕๕๙/๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ 
และโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙ กรอบวงเงินงบประมาณรวม ๔๕,๕๘๙.๓๘ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรว งมหาดไทย ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนด าเนินการในรายละเอียด
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการด าเนินมาตรการและการก ากับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ ดังกล่าว โดยก ากับดูแล     
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน 
                ๒. ส าหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการพัฒนา
ศักยภาพ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับเง่ือนไขให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
ในปัจจุบัน ทั้งนี ้หากมีความจ าเป็นต้องขยายกรอบวงเงินงบประมาณให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไปได้ 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน        
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การส่งออกของไทยเดือนเมษายน ๒๕๕๙ กลับมาหดตัวตามกระแสการค้าโลกที่ยังมีความเปราะบาง เนื่องจาก
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกยังไม่มีความชัดเจน ประกอบกับปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรและน้ ามันที่หดตัวสูงที่เป็นแรงกดดันให้มูลค่า
ขยายตัวต่ ากว่าปริมาณส่งออกท่ีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การส่งออกของไทยมีสถานการณ์ที่ดีกว่าประเทศอื่น ๆ มาก แสดงว่าไทยยังคง
รักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในตลาดและสินค้าส่งออกส าคัญไว้ได้ 
                ๒. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีมูลค่า ๑๕,๕๔๕ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๘.๐๐ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) แต่หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามันและทองค า 
มูลค่าการส่งออกเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จะหดตัวที่ร้อยละ ๖.๒ (YoY) ในขณะที่การน าเข้าเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีมูลค่า ๑๔,๘๒๔ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑๔.๙๒ (YoY) โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ ๒.๘ (YoY) 
ตามทิศทางของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกท่ียังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยข้าวหดตัวถึงร้อยละ ๑๑.๕ (YoY) เช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (๑๘.๕) ทูน่ากระป๋อง (๑๓.๗) น้ าตาลทราย (๑๕.๘) หดตัวสูง ซึ่งเป็นผลจากการหดตัวด้านราคาเป็นส าคัญ 
ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวที่ร้อยละ ๗.๘ จากการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ท่ีหดตัวร้อยละ ๙.๗ (YoY) เท่ากัน รวมทั้งมูลค่าส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามันยังคงหดตัวสูงต่อเนื่อง
ถึงร้อยละ ๒๔.๘ 
                ๓. แนวทางการขับเคลื่อนการส่งออกของไทย ปี ๒๕๕๙ ได้แก่ การขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ตลาดอินโดจีนหรือ CLMV การเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก โดยใช้ความต้องการตลาดเป็นตัวน าการผลิต (Demand Driven) 
การส่งเสริมการค้าบริการ (Trade in Services) การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดัน
และแก้ปัญหาทางการค้าร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง         

ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติขยายเวลาด าเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ 
ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน กิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์
และประมงในฤดูแล้ง จากสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาการด าเนินการเฉพาะในส่วนของการจัดหาปัจจัยการผลิตซึ่งได้     
มีการลงนามในสัญญากับเอกชนแล้ว และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา   
ที่ก าหนด 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับกรณีที่หน่วยงาน        
ได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่าย ก็ให้ส่งเงินคืนส านักงบประมาณในโอกาสแรกด้วย และให้รับความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการด าเนินงานเพื่อให้สามารถด าเนินโครงการ      
ได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ได้ขอขยายเพิ่มเติม ตลอดจนควรรายงานผลการด า เนินงานต่อคณะกรรมการ
อ านวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และคณะรัฐมนตรีทราบ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๗ 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  รวม ๒ ฉบับ ของกระทรวงพลังงาน ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อก าหนดให้การให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีทางเลือกให้รัฐสามารถพิจารณา    
น าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือระบบสัญญาจ้างส ารวจและผลิตมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม นอกเหนือไปจาก
การพิจารณาให้สัมปทานปิโตรเลียมภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับประโยชน์หรือ
สิทธิของผู้รับสัมปทานและบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าภาคหลวงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อก าหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น รวมถึงก าหนดอัตราและหลักเกณฑ์ในการค านวณ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในระบบการท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม และส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังรับไปด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
เกี่ยวกับโครงสร้างบรรษัทน้ ามันแห่งชาติและการจัดเก็บรายได้จากการปิโตรเลียมของประเทศไทยท้ังระบบ  
                ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
                ๔. ให้กระทรวงพลังงานเร่งเสนอกฎหมายล าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๔ เดือน 
และให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษเพื่อพิจารณากฎหมายล าดับรองดังกล่าวต่อไป 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงต้อง

ช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนซึ่งต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกา โดยบริษัทที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์หรือฟ้องศาลต้องถอนอุทธรณ์หรือถอนฟ้องแล้วแต่กรณี ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการใช้งบกลางเพ่ือส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

จาก Cooperation Framework Agreement on Aviation Safety 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจาก Cooperation Framework 
Agreement on Aviation Safety ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกับองค์การก ากับดูแล



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

ความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency : EASA) ภายในวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ยูโร 
หรือไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้ส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยเร่งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 
และขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
กรอบวงเงินแล้ว โดยจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายและแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ      
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเร่งด าเนินการตามกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการตาม Cooperation Framework Agreement on Aviation Safety ได้ในโอกาสแรก และพิจารณาแจ้งเวียนความคืบหน้า
การด าเนินการของไทยให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ทราบเป็นระยะ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและจริงจังของการแก้ไขปัญหาของไทย อันจะเป็น
การสร้างความเช่ือมั่นและภาพลักษณ์ในเชิงบวก และเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยส านักงานการบินพลเรอืนแหง่ประเทศไทย
พิจารณาก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน (Scope of Work) ของผู้เช่ียวชาญจากองค์การก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบิน   
แห่งสหภาพยุโรปให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบินสากลในทุกรายการ รวมทั้งเร่งพัฒนาบุคลากรของส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เองและมีจ านวนเพียงพอโดยเร็ว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ จ านวน ๓ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) 
แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ จ านวน ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และ
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บ
ค่าโดยสาร และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่ว ง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราค่าโดยสาร และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสาร
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นท่ี ๑๔ บาท สูงสุด ๔๒ บาท 
                    ๑.๒ ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์และวิธีการ
จัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราค่าบริการ
จอดรถยนต์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ซึ่งมีอาคารจอดแล้วจร จ านวน ๔ แห่ง โดยก าหนดอัตราค่าบริการ
ส าหรับผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า ในอัตราค่าบริการ ๑๐ บาท ต่อ ๒ ช่ัวโมง และส าหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าช่ัวโมงละ ๒๐ บาท 
                    ๑.๓ ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการ
จัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง     
ช่วงบางใหญ-่บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วมระหว่าง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ ๗๐ บาท และ
การก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารร่วม 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดด าเนินการน าระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเช่ือมการเดินทางของประชาชน   
ที่สัญจรโดยเรือโดยสาร รถไฟฟ้า และรถประจ าทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง แผนการด าเนินงาน
โครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) และให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พิจารณาก าหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์การปรับอัตรา     
ค่าโดยสารที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและเป็นธรรมกับท้ัง รฟม. และประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของ รฟม. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๙ 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนความเห็นของกระทรวงการคลังและขออนุมัติกู้เงิน

เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบก าหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบก าหนด       
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๕,๘๑๕.๘๖๘ ล้านบาท (ปรับโครงสร้างหนี้ โดยการไถ่ถอนพันธบัตรและช าระคืนต้นเงินกู้ 
จ านวน ๑๒,๔๖๙.๓๐๐ ล้านบาท และช าระดอกเบี้ยที่จะครบก าหนด จ านวน ๓,๓๔๖.๕๖๘ ล้านบาท) และให้กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. 
เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. รับความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรเร่งรัดให้ ขสมก. ด าเนินการ
พิจารณาแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตลอดจนมาตรการในการบริหารจัดการหนี้    
ของ ขสมก. โดยเร็ว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพิ่มรายได้จากการบริการ และแก้ไขปัญหาด้านฐานะทางการเงินของ 
ขสมก. ในระยะยาว เพ่ือลดภาระหนี้สินที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และเห็นควรให้ ขสมก. เร่งรัดด าเนินการตามแผนการแก้ไข
ปัญหารัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว และให้กระทรวงคมนาคมก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างใกล้ชิด โดยหากมีปัญหาอุปสรรคที่อาจท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ให้รายงาน คนร. 
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากน้ีควรจัดท าแผนการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ การด าเนินการ     
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙)   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานผลการปรับปรุงงบลงทุน
ระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙) โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้ปรับปรุงกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ท าให้กรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุน  
ที่สะสมถึงไตรมาส ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙) ปรับลดลงจาก ๕๓๓,๑๖๗ ล้านบาท เป็น ๕๒๗,๖๐๑ ล้านบาท และจาก
การปรับกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนระหว่างปีดังกล่าว รัฐวิสาหกิจจึงได้จัดท าเป้าหมายการด าเนินงานตามกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุน
ที่มีการปรับปรุงใหม่ โดยตั้งเป้าการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๑๑๑,๓๔๒ ล้านบาท แต่รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายลงทุนได้จริง จ านวน ๕๙,๖๗๒ ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖ ของเป้าหมายไตรมาสที่สอง สาเหตุจากความล่าช้าในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ 
                ๒. มอบหมายให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                    ๒.๑ เห็นควรให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙) ที่ให้หน่วยงานก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจพิจารณาว่าหาก
โครงการใดไม่สามารถด าเนินการได้ ให้มีการทบทวนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ/หรือน างบลงทุนไปใช้ด าเนินการ  
ในโครงการส าคัญในล าดับถัดไปแทน 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

                    ๒.๒ เห็นควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับเกณฑ์ในส่วนของตัวช้ีวัดหลักด้านผลการเบิกจ่ายลงทนุให้มี
น้ าหนักมากขึ้น โดยใหม้ีผลกระทบต่อการประเมินผลในภาพรวมของกรรมการรัฐวิสาหกจิและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ เพื่อให้รัฐวสิาหกิจมีการเบกิจ่ายลงทุนได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การปรับปรุงความตกลงท่ีใช้ก่อตั้งกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ (Common Fund for Commodities: CFC) 
          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างความตกลงที่ใช้ก่อตั้งกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (Common Fund for Commodities : CFC) 
ฉบับปรับปรุง โดยการแก้ไขปรับปรุงความตกลงฯ เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยลดขั้นตอนการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน ลดขนาดและภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

                  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ที่เห็นควรมีการศึกษาเงื่อนไข รายละเอียด และติดตามประเมินผลการเข้าเป็นสมาชิกตามความตกลงฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณา
แนวทางความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุด ไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   

 เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ส าคัญในการสนับสนุนงานโครงการหลวง รวมทั้งเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บท ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ    
ค าของบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ รับทราบกรอบค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จ านวน ๓๘ แห่ง 
จ านวน ๑,๗๐๔,๔๔๖,๖๔๐ บาท และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง จ านวน ๒๙ แห่ง จ านวน ๔๙๙,๗๓๙,๕๕๑ บาท 
ซึ่งหน่วยงานได้ส่งกรอบค าขอตั้งงบประมาณให้ส านักงบประมาณพิจารณาแล้ว และส านักงบประมาณได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ให้ตามความเหมาะสม และได้ปรับปรุงโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วน “แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวง” โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุน
การด าเนินโครงการตามแผนงานดังกล่าวด้วย 
                    ๑.๓ เห็นชอบแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบงบประมาณ    
รวม ๕,๘๔๗,๙๙๗,๖๗๓ บาท และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)     
กรอบงบประมาณรวม ๓,๐๙๐,๒๔๐,๙๗๙ บาท 
                ๒. ให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑ (เรื่อง ขออนุมัติในหลักการให้ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติเป็นผู้ตรวจสอบโครงการวิจัย) ส าหรับโครงการและแผนงานวิจัยตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
                ๓. ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการให้ความส าคัญในการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง     



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๑ 

การเพิ่มเติมรายละเอียดมาตรการควบคุมและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการแพร่กระจายของมลพิษจากกิจกรรม    
ต่าง ๆ การเพิ่มเติมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่ด าเนินการ โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง   
และป้องกันไม่ให้มีการน าเข้าชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ต่างถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อชนิดพันธุ์ดั้งเดิม การเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม
ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในความส าคัญของพื้นที่ต้นน้ าล าธารให้กับประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม     
ของประชาชนด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน น้ า และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ต้นน้ าล าธาร ผ่านการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม การให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
โดยยึดพื้นที่เป็นเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่าและปัญหายาเสพติดควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพของประชาชน   
บนพื้นที่สูง รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยลด    
การใช้หรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทางการเกษตร ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปผลการศึกษาดูงานคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการศึกษาดูงานคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น าคณะทูตานุทูต ประจ าประเทศไทย และสื่อมวลชนเดินทางไปจังหวัดชลบุรี
และจังหวัดระยอง ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อศึกษาดูงานคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร
และอาหารของไทย เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรของไทย ทั้งสินค้าพืชผักผลไม้ สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์  รวมทั้งเผยแพร่แนวทางการด าเนินงานและนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
การลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการผลิต และเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ   
ด้านการเกษตรกับประเทศต่าง ๆ  
                ๒. กิจกรรมการศึกษาดูงาน ประกอบด้วย (๑) การศึกษาดูงานการผลิตไก่สดและผลิตภัณฑ์ ณ บริษัท จีเอฟพีที     
นิชิเร (ไทยแลนด์)  จ ากัด จังหวัดชลบุรี  (๒) การศึกษาดูงานการผลิตผลไม้ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สวนละไม จังหวัด
ระยอง (๓) การศึกษาดูงานโรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง และ       
(๔) การน าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างเส้นทางการเดินทาง 

 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ 
ดังนี ้
             ๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวเป็นบวกร้อยละ ๑.๘๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมส าคัญ
ที่ขยายตัว เช่น รถยนต์และชิ้นส่วน เคมีภัณฑ์ เครื่องประดับ และเครื่องปรับอากาศ 
                ๒. การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การน าเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบหดตัวร้อยละ ๔.๗ 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้าเครื่องยนต์ เพลาส่งก าลังและส่วนประกอบอื่น ๆ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว 
รวมถึงเครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะและส่วนประกอบที่ลดลง ด้านการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า)      
มีมูลค่า ๕,๙๗๑.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑.๘ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้าด้ายและเส้นใย 
เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 
                ๓. การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีปริมาณทั้งหมดจ านวน ๑๐,๘๐๗.๒ ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง เพิ่มขึ้น
จากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑๕.๗ และร้อยละ ๔.๐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๘  



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

                ๔. ภาวะการประกอบกิจการ มีโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ จ านวน ๓๗๘ ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ร้อยละ ๔๗.๗ มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๒๘ แต่มีจ านวนการจ้างงานลดลงร้อยละ ๖.๕ และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ร้อยละ ๕.๙ ส าหรับโรงงานที่ปิดกิจการมีจ านวน ๒๐๙ ราย 
น้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑.๔ แต่มากกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๕๔.๘ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การประชาสัมพันธ์การจัดงาน Eco-Products International Fair 2016 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Eco-Products International Fair 2016 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย 
เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวภายใต้แนวความคิด “24-Hour Eco Life รักษ์โลกง่าย ๆ ท าได้ ๒๔ ช่ัวโมง” ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โถงนิทรรศการ ๑๐๖ (EH 106) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสินค้า 
นวัตกรรม และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากผู้ผลิตและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนนิทรรศการพิเศษ   
ในการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงผู้บริโภคในการเข้าถึงและหันมาสนใจใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย (๑) มหกรรมการแสดงนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๒) Eco-Kids นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับเด็กและเยาวชน (๓) สัมมนาวิชาการนานาชาติ (International Conference) และ (๔) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business 
Matching) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง วีดิทัศน์เร่ือง รายงานผลการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๕๙ (THAIFEX 2016) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงานด้วยวีดิทัศน์เรื่อง รายงานผลการจัดงานแสดงสินค้า
อาหาร ๒๕๕๙ (THAIFEX 2016) ว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ
เมซเซ (Koelnmesse) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดงาน THAIFEX-World of Food Asia 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหาร
และเครื่องดื่มซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๓ ของเอเชีย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก มีผู้เข้าแสดงสินค้า ๑,๙๑๙ บริษัท       
ในจ านวนนี้เป็นผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ ๔๐ ประเทศ ภายในงานจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๕ กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ (๑) อาหาร
และเครื่องดื่มทุกประเภท รวมทั้งสินค้าอาหารฮาลาลและสินค้าเกษตรอินทรีย์ (๒) เทคโนโลยีการผลิตอาหาร (๓) การบริการจัดเลี้ยง
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (๔) ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม และ (๕) ธุรกิจค้าปลีกอาหารและแฟรนไชส์ ทั้งนี้ 
ตลอดการจัดงานทั้ง ๕ วัน มีผู้เข้าชมงานประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน จาก ๙๐ ประเทศ มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ จ านวน ๓๒๖ คู่    
สร้างมูลค่าการซื้อขายประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายภายในงานรวมทั้งสิ้นกว่า ๙,๖๐๐ ล้านบาท 
                ๒. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการ
แปรรูปสินค้าเกษตรและส่งเสริมการตลาดให้เกิดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน โดยให้น ากลไกประชารัฐมาใช้ในการด าเนินการ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ คร้ังท่ี ๖๙ ณ เมืองคานส์  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 
ครั้งที่ ๖๙ ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(กรมการท่องเที่ยว) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเปิดคูหานิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศ 
ส่งผลให้ผู้สร้างผู้ผลิตรายส าคัญจากสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปได้รู้จักประเทศไทยในฐานะแหล่งถ่ายท าภาพยนตร์และเข้ามาถ่ายท า
ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
คณะผู้แทนบริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ   
ที่ถ่ายท าในประเทศไทย รวมทั้งได้เปิดตัวมาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย “Production Incentive” 
โดยจะพิจารณาคืนเงินร้อยละ ๑๕-๒๐ ให้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีน าเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ ากว่า ๕๐ ล้านบาท 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๓ 

ซึ่งจะประกาศใช้มาตรการนี้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จากการเปิดคูหาให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์ คาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายท าในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๑๑ เรื่อง สร้างรายได้
ประมาณ ๕๙๕ ล้านบาท (๑๗,๐๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม "เทศกาลไทย คร้ังท่ี ๑๗" และ "Cross Over Night  at the 

Royal Thai  Embassy" และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม และความร่วมมือด้าน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ณ ประเทศญี่ปุ่น 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๗” และ 

“Cross Over Night at the Royal Thai Embassy” และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม และ
ความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรี         
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. การเข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๗” และ “Cross Over Night at the Royal Thai Embassy”      
ซึ่งเป็นงานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาหารไทย การท่องเที่ยวไทยและธุรกิจบริการที่ส าคัญของไทย โดยมีการออกร้านจ า นวน
ทั้งสิ้น ๑๘๔ ราย ประกอบด้วยหน่วยงานราชการไทยในต่างประเทศ ร้านอาหารไทย จ านวน ๗๓ ราย ร้านผลไม้ไทย จ านวน ๑๔ ราย 
ร้านจ าหน่ายสินค้าไทยต่าง ๆ และร้านบริการต่าง ๆ เช่น นวดไทย บริษัททัวร์ รวม ๕๒ ราย ร้านเครื่องดื่ม รวม ๒๐ รายบูธ 
NGO/NPO/วัด รวม ๑๐ ราย และร้านต่าง ๆ ภายในโซน Thai Village รวม ๑๕ ราย โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การออกบูธจัดแสดง
สินค้าและอัตลักษณ์อาหารไทย ในโซน “Thai Village” กิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทย โชว์ แชร์ ชิม จากซอสส าเร็จรูปที่ผ่าน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมให้มีความง่ายและสะดวกต่อการปรุง และยังคงมีรสชาติความเป็นอาหารไทย 
กิจกรรมการแนะน า “ผัดหมี่โคราช” ที่ปรุงโดยใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย บนเวทีแสดงภายในโซน “Thai 
Village” 
                ๒. การร่วมหารือเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการวิจัยนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
และหน่วยงานพัฒนาส่งเสริมฮาลาลในประเทศญี่ปุ่น ในประเด็นท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย
ในอนาคต 
 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานการด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเร่ิมต้น (Start  Up) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานการด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น    
(Start Up) สรุปได ้ดังนี ้
               ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่      
๕๑/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ มีปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธาน มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยส านักนโยบายการออมและ
การลงทุน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการฯ โดยคณะกรรมการฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาร่างแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และพิจารณา      
แนวทางการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อปฏิบัติงานตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นฯ  
                ๒. การจัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นฯ เป็นการด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ผลักดัน Startup ให้เป็น   
กลไกในการพลิกโฉมสังคม เศรษฐกิจ น าไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศ ASEAN” และมีพันธกิจหลัก ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การสร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 
(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (๓) การส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น และ (๔) การเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการภาครัฐเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

                ๓. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และกองทุนรวมวายุภักษ์ ในฐานะผู้จัดสรรแหล่งเงินทุนส าหรับการจัดตั้งกองทุน
เพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งคาดว่า
จะจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้นในรูปแบบทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) โดยธนาคารกรุงไทยฯ 
และกองทุนรวมวายุภักษ์ร่วมกันสนับสนุนแหล่งเงินทุน ในวงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าการด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้นจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มีนักลงทุนสถาบันภาคเอกชนแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับ
วิสาหกิจเริ่มต้นมาเป็นระยะ ๆ ซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การขยายระยะเวลาด าเนินโครงการค้ าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๕ (ปรับปรุงใหม่) 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการค้ าประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ ๕ 
(ปรับปรุงใหม่) จากเดิม สิ้นสุดรับค าขอค้ าประกันวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใด    
จะถึงก่อน เป็น สิ้นสุดรับค าขอค้ าประกันวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน 
ในส่วนของกรอบวงเงินงบประมาณ หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ของโครงการประกันสินเช่ือ PGS ระยะที่ ๕ ยังคงให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังด าเนินโครงการดังกล่าว    
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการขยายระยะเวลาต่อไปอีก 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ   
สังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการด าเนินมาตรการทางการเงินผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือของบรรษัท
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในอนาคตด้วยความรอบคอบ โดยค้ าประกันสินเช่ือให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความจ าเป็น 
ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง การคัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการด้วยความระมัดระวังและสอดคล้อง   
กับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การกระจายโอกาสส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึงและไม่ซ้ าซ้อน การก าหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการที่เหมาะสม การให้ บสย. เร่งประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs      
ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน การให้ความส าคัญกับการลดสัดส่วนหนี้ NPGs ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การประมาณการ
เป้าหมายการค้ าประกันสินเช่ือและวงเงินชดเชยที่ขอจัดสรรจากส านักงบประมาณให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และการพิจารณาก าหนดให้ 
บสย. น ารายได้จากค่าธรรมเนียมการค้ าประกันมาร่วมสมทบจ่ายชดเชยค่าความเสียหายกรณีที่เป็น NPGs ด้วย เพื่อเป็นการลด
ภาระทางด้านงบประมาณของรัฐบาล ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานผลการด าเนินการและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการค้ าประกันสินเช่ือ    
PGS ระยะที่ ๕ (ปรับปรุงใหม)่ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพื่อน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Policy Loan) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ า (โครงการ Policy Loan) จากเดิมที่ก าหนดให้เริ่มรับ  
ค าขอตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึง
ก่อน เป็น เริ่มรับค าขอตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่
อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน ทั้งนี้ ในส่วนของกรอบวงเงินงบประมาณยังคงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

                ๒. ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) รับความเห็น       
ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรคัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ส าหรับผู้ประกอบกิจการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติโครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส าหรับผู้ประกอบ
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยธนาคารออมสินให้สินเช่ือดอกเบี้ยต่ าแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ และธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบ
กิจการ SMEs เฉพาะการปล่อยสินเช่ือใหม่ วงเงินรวมทั้งโครงการ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส าหรับการชดเชย
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้กับธนาคารออมสินนั้น ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยก าหนดอัตราการชดเชยเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ๖ เดือน ของธนาคารออมสิน บวกร้อยละ ๑.๘๕ รวมไม่เกิน ร้อยละ ๓ ซึ่งครอบคลุมต้นทุนทางการเงิน
ของธนาคารออมสิน และมีผลท าให้เกิดภาระงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้กับธนาคารออมสิน ภายใน
กรอบวงเงิน ๖,๓๐๐ ล้านบาท ในระยะเวลา ๗ ปี โดยให้ธนาคารออมสินเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค่าใช้จ่าย     
ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีงบประมาณ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
การพิจารณาก าหนดวงเงินสินเช่ือต่อรายเพื่อให้โครงการฯ สามารถกระจายวงเงินสินเช่ือได้อย่างทั่วถึง รวมถึงธนาคารพาณิชย์    
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ ควรพิจารณาให้ความส าคัญกับผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสินเช่ือ
ดอกเบี้ยต่ าของภาครัฐมาก่อนเป็นล าดับแรก เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SEMs ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น     
การให้ความส าคัญกับการให้สินเช่ือในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศ หรืออุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีการเจริญเติบโตดี
ในอนาคต การบูรณาการโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 
การขยายวัตถุประสงค์การกู้ยืมให้ครอบคลุมถึงการน านวัตกรรมมาปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 
การจัดให้มีการค้ าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมในลักษณะเดียวกันกับ Soft Lone ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติให้ด าเนินการไปแล้ว รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการ SMEs รับทราบรายละเอียดโครงการฯ 
อย่างทั่วถึง และระบุเจตนารมณ์ของการด าเนินโครงการฯ ให้ชัดเจน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าที่ผ่านมา เช่น โครงการ
สินเช่ือดอกเบี้ยต่ า (Policy Loan) โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ  SMEs เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 
 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  แนวทางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบแนวทางสนับสนุนการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่มีการรับเงินจากประชาชน เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตั้งอุปกรณ์ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอต่อความต้องการให้บริการกับประชาชน โดยเริ่มด าเนินการ
ติดตั้งภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง
ระเบียบและหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเร็ว และให้ด าเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการขับเคลื่อน
ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ก าหนด 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

                    ๑.๒ การด าเนินการเกี่ยวกับการออกเลขประจ าตัว (๑) ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด าเนินการแก้ไขปัญหา    
เลขประจ าตัวที่ปัจจุบันมีการซ้ า ๑๓๘ ราย ในส่วนของนิติบุคคลที่มีเลขประจ าตัวที่ซ้ ากับเลขประจ าตัวประชาชน โดยการออก   
เลขประจ าตัวให้กับนิติบุคคลใหม่ที่ไม่ซ้ ากับเลขที่ออกโดยกรมการปกครอง  (๒) เพื่อป้องกันปัญหาการออกเลขประจ าตัวซ้ ากัน
ระหว่างหน่วยงานในอนาคต ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอจัดสรรเลขประจ าตัวของนิติบุคคลจ านวน ๒ ล้านเลขหมาย ส่งให้
กรมการปกครองเพื่อกันไว้ไม่ให้ใช้ออกเลขประจ าตัวประชาชนในส่วนของกรมการปกครอง (๓) ก าหนดภารกิจการออกเลข
ประจ าตัว ๑๓ หลัก โดยกรมการปกครองออกเลขประจ าตัว ๑๓ หลัก ให้แก่บุคคลธรรมดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกเลข
ประจ าตัว ๑๓ หลัก ให้แก่นิติบุคคล และกรมสรรพากรออกเลขให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลบางประเภท เช่น กองมรดกเฉพาะที่ยัง
ไม่ได้แบ่ง คณะบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ ท่ีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายของกรมสรรพากร 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ    
เริ่มด าเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ควรเริ่มจากหน่วยงานที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจ านวนมากก่อน และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบให้มีความง่ายต่อการใช้งาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
ตลอดจนมีมาตรการในการจูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ
เกิดประโยชน์สูงสุด และให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาขอจัดสรรเลขประจ าตัวของนิติบุคคลที่ไม่ซ้ ากับเลขประจ าตัวประชาชน
มากขึ้นจาก ๒ ล้านหมายเลข เป็น ๒๐ ล้านหมายเลข เพื่อรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๗ 

 

 

 

 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 

 



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

 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

    
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย ณ วันท่ี 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ เช่น ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับ
ขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคารต่าง ๆ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ครบถ้วน ๑๐๐% ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 
เป็นต้นมา 
                ๒. การเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
น าเข้า การส่งออกและโลจิสติกส์ ท้ัง ๓๖ หน่วยงาน มีระบบพร้อมรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW แล้ว แต่ยังเหลืออีก 
๓ หน่วยงานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
                ๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาระบบ NSW ได้แก่ การขาดความชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ก ากับ ดูแลระบบ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในขั้นตอนการออกใบอนุญาต/ใบรับรองมีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลา     
ในการด าเนินการมาก หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่มีงบประมาณหรือยังไม่ได้จัดท าโครงการของบประมาณส าหรับการพัฒนา
ระบบเพิ่มเติมของแต่ละหน่วยงาน กฎหมาย/ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน าเข้า ส่งออกสินค้า 
ยังไม่รองรับการท าธุรกรรมส าหรับน าเข้า ส่งออก โลจิสติกส์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบไร้เอกสารอย่างปลอดภัย 
และหน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรไม่เพียงพอในการก ากับดูแลและพัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW ทั้งในรูปแบบ G2G/B2G 
                ๔. ข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาระบบ NSW ได้แก่ ผลักดันให้มีองค์กรมาท าหน้าที่บริหารจัดการระบบ 
NSW เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ด าเนินการปรับปรุงกระบวนงานการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง โดยใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบครบวงจร ผลักดันให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน าเข้า ส่งสินค้าออก ปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบให้รองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร และผลักดันให้คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดสรรอัตราก าลังบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้
เพียงพอตามอัตราที่แต่ละหน่วยงานขอไว้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ยูเครน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ยูเครน ร่างพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-ยูเครน 
และหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและยูเครน ซึ่งมีสาระส าคัญในการเพิ่มข้อบทการปรับปรุงแก้ไขความตกลงฯ ได้แก่ 
ความปลอดภัยการบิน การก าหนดสายการบินและการอนุญาตด าเนินการ พิกัดอัตราค่าขนส่ง การปกป้องการแข่งขัน และการท าการบิน
โดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน รวมถึงการปรับปรุงใบพิกัดเส้นทางบินให้เป็นแบบเปิด และเพิ่มสิทธิความจุความถี่จากเดิมเป็น ๓ เที่ยว
ต่อสัปดาห์เป็น ๒๑ เที่ยวต่อสัปดาห์ เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การบินในปัจจุบันและกฎหมายภายใน       
ของทั้งสองฝ่าย  
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในพิธีสารแก้ไขความตกลงดังกล่าว และอนุมัติให้
กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลบังคับใช้ของบันทึกความเข้าใจและพิธีสารแก้ไข
ความตกลงฯ ระหว่างไทย-ยูเครน ต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระส าคัญ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งออสเตรเลีย 
พร้อมท้ังบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ฉบับลงนามเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยร่างความตกลงฯ จะใช้แทน
ความตกลงฯ ฉบับเดิม (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓) มีสาระส าคัญในการปรับปรุงและเพิ่มข้อบทของความตกลงฯ      
ให้สอดคล้องกับกฎหมายของทั้ง ๒ ประเทศ และเป็นไปตามหลักสากล รวมทั้งเน้นเพิ่มความยืดหยุ่นในการด าเนินงานของสายการบิน 
ส่วนบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงสิทธิการบินในด้านความจุความถี่และสิทธิรับขนการจราจรเพื่อเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการให้บริการระหว่างกัน  
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามความตกลงฯ ดังกล่าว 
                ๓. อนมุัติให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ 
และบันทึกความเข้าใจฯ ต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระส าคัญ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ปากีสถาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจลับระหว่างไทย-ปากีสถาน ฉบับลงนามวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีสาระส าคัญ
เป็นการเพิ่มข้อบทว่าด้วยการท าการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน ข้อบทว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยการบิน ข้อบทว่าด้วยความปลอดภัย
การบิน สิทธิความจุความถี่และสิทธิรับขนการจราจร และเส้นทางบิน 
                ๒. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและปากีสถาน 
                ๓. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจฯ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระส าคัญ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ผลการประชุม CLMVT  Forum 2016 : Towards a Shared  Prosperity 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม CLMVT Forum 2016 : Towards a Shared Prosperity ระหว่างวันที่ ๑๖-
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การส่งเสริมความเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่าของภูมิภาคและของโลก ประเทศในภูมิภาคควรร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละประเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการต่อรองในตลาดโลก และเพิ่มความร่วมมือผ่านการแบ่งปันประสบการณ์
เรื่องสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) สินค้า OTOP และหัตถกรรม เป็นต้น 
 ๒. การเพิ่มความเชื่อมโยง (connectivity) ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
ในระดับจังหวัด/ภูมิภาค โดยตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้าร่วมกัน 
 ๓. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน การร่วมมือกันในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน เช่น 
ส่งเสริม startups และ SME ให้เข้าสู่แหล่งเงินทุน นักลงทุน และสร้าง eco-system และการเช่ือมโยงมาตรฐานและระบบการรับรอง
คุณภาพให้สอดคล้องกัน 
 ๔. การแบ่งปันกัน และการท างานร่วมกัน (Sharing and Collaboration) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้ารอบด้าน และส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับ ระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล ระหว่างภาคเอกชนและความร่วมมือระดับ
ท้องถิ่น และความเช่ือมโยงระหว่างผู้คน และสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วย 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 
 



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

 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขออนุมัติหลักการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับผู้เข้ารับการประเมิน

สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการในการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพให้กับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะใน ๕๓ สาขาวิชาชีพ ได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้และความก้าวหน้า
ในอาชีพ ในระยะ ๕ ปีแรก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ คน ภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ รวมทั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
จ านวน ๒,๕๐๐ บาทต่อ ๑ คน ต่อ ๑ อาชีพ ต่อ ๑ ระดับชั้น ส าหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) เสนอ ท้ังนี้ งบประมาณในการด าเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นควรให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ใช้จ่ายจากเงินสะสมเหลือจ่ายหรือปรับแผน   
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วแต่กรณี ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้พิจารณาด าเนินโครงการ
ในลักษณะของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะดังกล่าวระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ 
และผู้เข้ารับการประเมิน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพที่ให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถเข้าถึงโอกาสการประเมินสมรรถนะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรีแล้ว และมีบัญชาเพิ่มเติมว่า “ให้มีผลงานเป็นรูปธรรม/ก าหนดว่าอะไรจะส าเร็จในระยะแรก ๑  ๒  ๓/เป็นตัวเลข
ทางวิทยาศาสตร์ 
                ๒. ให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการให้ส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพสามารถน าหนังสือรับรองสมรรถนะในสายงานท่ีเกี่ยวข้องมาใช้แสดงเป็นใบประกอบวิชาชีพเพื่อเพิ่มเงิน
แรกบรรจุในการเข้ารับราชการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายควรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มนักศึกษา กลุ่มคนท างาน และ
กลุ่มคนไม่มีงานท า เป็นต้น การก าหนดมาตรการแรงจูงใจสร้างความเช่ือมั่นและยอมรับมาตรฐานอาชีพจากภาคอุตสาหกรรม การพัฒนา
ระบบการประเมินสมรรถนะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิการใช้จ่ายงบประมาณควรเน้นเชิงคณุภาพ
มากกว่าเชิงปริมาณ การสร้างความตระหนักหรือการยอมรับในความส าคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพส าหรับผู้ประกอบการและ       
ผู้ประกอบอาชีพในสาขาส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ การสร้างความเช่ือมั่นด้านกระบวนการจัดท า
มาตรฐานและเครื่องมือการประเมินการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐ
และภาคเอกชนในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ  
ภาคการผลิตและบริการ การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ได้รับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพเพื่อประเมินความส าเร็จของโครงการฯ และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพ รวมทั้งกระบวนการในการจัดท ามาตรฐาน
อาชีพท่ีแสดงให้เห็นว่ามาจากความร่วมมือของกลุ่ม/สมาคมอาชีพร่วมกันพัฒนา การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและ  
ผู้เข้ารับการประเมินมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ รวมทั้งความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการพิจารณาความเช่ือมโยงมาตรฐานและระบบการประเมินของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานอาชีพ เช่น กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่วนค่าใช้จ่ายในการประเมิน
สมรรถนะฯ ซึ่งในการทดสอบแต่ละสาขาวิชาชีพอาจจะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน จึงควรพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้    
ในการประเมิน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
สาธารณะของผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ผู้ขับขี่ยานพาหนะสาธารณะ ผู้ให้บริการหรือผู้ควบคุมเครื่องเล่นหรือเครื่องยนต์ในสถานท่ี
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

      ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็น
เขตเศรษฐกิจช้ันน าของอาเซียน เพื่อส่งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of 
Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการ ดังน้ี 
                    ๑.๑ พื้นที่ด าเนินการ โดยด าเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง 
                    ๑.๒ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ทางอากาศ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ทางเรือ 
ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด ทางถนน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพฯ-ชลบุรี 
พัทยา-มาบตาพุด และแหลมฉบัง-นครราชสีมา และทางราง ได้แก่ รถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และช่วง
กรุงเทพฯ-ระยอง 
                    ๑.๓ การดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน ประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม การจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) การอ านวย
ความสะดวกในการอนุมัติเรื่องการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมือง ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต การประกาศเป็น   
เขตปลอดภาษี การจัดหาที่ดินและระยะเวลาเช่าที่ดิน ระยะเวลาพ านักและท างานของนักลงทุนและผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ      
สิทธิในการท าธุรกรรมทางการเงิน การใช้เงินตราต่างประเทศ การจัดตั้งศูนย์ธุรกรรมการเงิน และการจัดตั้งกองทุนในพื้นที่ร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิ่น 
                ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ และหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
                    ๒.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งที่เช่ือมโยงทั้งระบบ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา 
                    ๒.๒ แผนด าเนินการด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ 
และมลภาวะต่าง ๆ ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพ้ืนท่ีด้วย 
                    ๒.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการให้สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าท่ีดิน และการจัดหาแรงงาน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการและให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
                    ๒.๔ แผนการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน                    



 

 

 นโยบายที่ 
  ๘ 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนนุการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  
 



 

 

 

 

 นโยบายที่ 
  ๙ 

 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากร และการสร้าง 

สมดุลระหว่างการอนุรักษ ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙    
เร่ือง  การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เร่ือง รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการ

แก้ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
การรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท าเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)    
ในรูปแบบวีดิทัศน์ โดยไม่มีเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานในรูปแบบวีดิทัศน์ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท าเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ให้เปน็ท่ีเข้าใจอย่าง
ถูกต้องตรงกัน 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙    
เร่ือง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
 ๑. ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ความเคลื่อนไหวที่ส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ระดับ
อาเซียน และในประเทศไทย ซึ่งให้ความส าคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการเช่ือมโยง
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม 
 ๒. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา พบว่า สถานการณ์สิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ได้แก่ สถานการณ์มลพิษ 
มลภาวะจากฝุ่นละออง ขยะชุมชนและขยะตกค้างมีปริมาณลดลง รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน   
ที่เพ่ิมขึ้น และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ได้แก่ การสูญเสียพื้นท่ีป่า การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรอย่างเกินความพอดี ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และการเกิดปัญหาภัยแล้ง 
 ๓. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ปนเปื้อน
มลพิษในประเทศไทย และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทางธรรมชาติ 
 ๔. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ (๑) ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยควร
ยึดหลักการป้องกันไว้ก่อนในการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (๒) ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา   
ที่ยั่งยืน เศรษฐกิจสีเขียว และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (๓) สนับสนุนการบูรณาการทางความคิด การวางแผนงาน และการด าเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ และ (๔) ก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบและผลได้ของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
 ๕. ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการ ได้แก่ (๑) พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
โดยให้มีการรวบรวมเรื่องที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอและเน้นการจัดเก็บข้อมูลตามสาขาสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ (๒) สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของภาคเอกชนและภาคประชาชน (๓) ใช้กลไกงบประมาณเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
ความส าคัญของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และ (๔) พัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

๙.๑  เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙    
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดสัตว์ทะเลหายาก จ านวน ๔ ชนิด เป็นสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) 
วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) และเต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการก าหนด 

ให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่า
ชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด   
ให้สัตว์ทะเลหายาก จ านวน ๑๒ ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ ปลากระเบน
แมนต้ายักษ์ (Manta birostris) ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง (Manta alfredi) ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Mobula kuhlii) 
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japonica) ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง (Mobula thurstoni) ปลากระเบนปีศาจแคระ 
(Mobula eregoodootenkee) ปลากระเบนราหูน้ าจืด (Himantura chaophraya) ปลาโรนินหรือปลากระเบนท้องน้ า (Rhina 
ancylostoma) ปลาฉนากยักษ์ (Pristis pristis) ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristis cuspidata) ปลาฉนากเขียว (Pristis zijsron) และ
ปลาฉนากฟันเล็ก (Pristis pectinata) 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิก
การก าหนดให้วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) 
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ และก าหนดให้
เป็นสัตว์ป่าสงวน ซึ่งมีมาตรการในการสงวนและคุ้มครองท่ีเข้มงวดกว่า 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....      
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ท้ายกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองใหเ้ปน็
สัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ จ านวน ๑ ชนิด โดยก าหนดให้ปลากระเบนราหูน้ าจืดหรือปลากระเบนเจ้าพระยา (Himantura 
chaophraya) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ เพื่อป้องกันมิให้สูญพันธุ์ และเพื่ออนุญาตให้บุคคลมีไว้ในครอบครอง     
ค้า และเพาะพันธุ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
                ๒. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการประกาศใช้บังคับร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด
เป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... ก่อนหรือพร้อมกับร่างกฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. .... 
ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙    
     เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 

 ๑.๑ รับทราบกระบวนการการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 
พื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ป่าชายเลน ในภาพรวม 

 ๑.๒ รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดที่ดิน
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล รวม ๑๑ ประเด็น ได้แก่ (๑) รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดการ
ที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (๒) รับทราบนโยบายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (๓) รับทราบกรณี
จังหวัดยโสธรได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกนาโก (๔) พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดิน   
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๕) เห็นชอบกระบวนการการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ป่าชายเลน (๖) เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการ   
ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้ คทช. (๗) ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการ
กฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน  (๘) รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (๙) รับทราบ     
ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (๑๐) รับทราบความก้าวหน้าการจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ และ (๑๑) รับทราบข้อมูลผู้ยากไร้ที่ดินท ากิน 

 ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของส านักงบประมาณ 
เกี่ยวกับภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการด าเนินภารกิจการจัดที่ดินท ากินฯ เห็นควรให้หน่วยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายใต้แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินท ากิน ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณรองรับไว้แล้ว ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย   

 ๓. กรณีเรื่องใดเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙    
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปได้ 

ดังนี ้
 ๑.๑ เรื่องเพื่อทราบ จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) สถานการณ์น้ าและการคาดการณ์ (๒) การจัดการน้ าในต่างประเทศ 

(ประเทศสิงคโปร์และประเทศอิสราเอล) (๓) แผนและผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปี ๒๕๕๗-
๒๕๕๙ และกรอบการด าเนินงานปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ และ (๔) ประชารัฐ : บริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริสู่
ความยั่งยืน  

 ๑.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) การปรับแผน (เพิ่มเติม) ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า (๒) แนวทางการพิจารณาใช้ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตรา ๔๔ (๓) โครงการผันน้ าหลากลุ่มน้ าเจ้าพระยา
ตอนล่าง (๔) โครงการบรรเทาอุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองสุโขทัย (๕) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ า 
และ (๖) การเช่ือมโยงและท างานร่วมกันระหว่างคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพลังงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการในหลายพื้นท่ีควรจะต้องค านึงถึงการบริหารจัดการและ
การบ ารุงรักษาทางด้านเทคนิค เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการฯ ส าหรับโครงการใดเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

ของประชาชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินงานให้ทันกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละโครงการ และด าเนินการตาม
ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามนโยบายแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  
ดังกล่าว เมื่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ผลการศึกษาจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่ชัดเจนแล้ว  ให้หน่วยงาน
ใช้จ่ายจากเงินเหลือจ่ายหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปด าเนินการในโอกาสแรกก่อน 
รวมทั้งแหล่งงบประมาณอื่นตามนัยมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และหากไม่เพียงพอ ให้เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมหรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นเหมาะสม โดยด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย  

 ๓. กรณีเรื่องใดที่เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙    
เร่ือง  ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ าและการเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าและ

การใช้เงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ าและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า จ านวน ๓๕ รายการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๖.๔๑ ล้านบาท และการขอใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน ในส่วนที่คงเหลือจากกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน 
๑,๔๐๖.๔๑ ล้านบาท มาเพื่อใช้ด าเนินโครงการดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่าย
เงินกู้ตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนที่จะได้รับเป็นส าคัญ ตลอดจนเร่งรัดการด าเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการเงินกู้ฯ ที่ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
และเห็นควรเร่งรัดโครงการทั้ง ๓๕ รายการ ให้ด าเนินการท าข้อผูกพันงบประมาณภายในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
เพื่อช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันการณ์ ให้มีกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการ
ด าเนินการได้จริงภายในระยะเวลาที่ก าหนด และควรเป็นหน่วยงานราชการหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยไม่มีการจ้างช่วงต่อ
เพื่อให้เกิดการกระจายงานให้ส าเร็จได้ทันตามก าหนดตามแผนงาน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. โดยที่โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน     
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดังนั้น ในอนาคตหากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
มีวงเงินคงเหลือจากการจัดสรรและมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเพิ่มเติม ให้หน่วยงานขอใช้จากแหล่งเงินอื่นต่อไป ตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
           ๑. การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกรอบข้อตกลงเฮียวโกะ ได้แก่ การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในด้านภัยพิบัติให้แก่ชุมชน และการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ  
           ๒. การพัฒนาระบบการเตือนภัยให้ชัดเจน แม่นย า ทันเหตุการณ์ ตลอดจนต้องพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้สอดรับ
กับความซับซ้อนและความหลากหลายของภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความช านาญทางด้านเทคนิค 
ให้เอื้อกับภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

           ๓. การจัดระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว 
แม่นย า และทั่วถึงครอบคลุมพื้นท่ีเสี่ยงภัยทั่วประเทศ   
           ๔. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ไขในล าดับแรก คือ การปรับปรุงสภาพปัจจุบันให้สมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปรับปรุงระบบงานและโครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การปรับปรุงระบบ   
การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือท่ีมีอยู่เป็นการด่วน ได้แก่ หอเตือนภัย และทุ่นตรวจวัดสึนามิ  
           ๕. คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เร่งจัดท ายุทธศาสตร์การเตือนภัยพิบัติ เพื่อเป็นแนวทาง  
ในการปรับปรุงและพัฒนาการเตือนภัย ให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
และพัฒนากลไกการด าเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนงานไปจนบรรลุเป้าหมายด้านการเตือนภัยที่ก าหนด 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 



 

 

 

 

 นโยบายที่ 
  ๑๐ 

 

 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 

 ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

 มิชอบในภาครัฐ 

 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
              ๑. ให้ทุกส่วนราชการน้อมน าพระราชด ารัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการท านุบ ารุง
และพัฒนาแหล่งน้ าและป่าไม้ไปด าเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการก าหนดมาตรการสนับสนุนการผลิต
รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อให้สามารถน ารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้จริงภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ในระยะแรกอาจให้เดินรถภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อน โดยให้ค านึงถึงความสะดวก
ปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นส าคัญด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการของหน่วยงาน 
กรณีขบวนการท ารถยนต์จดประกอบ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้ได้ข้อยุติ
โดยเร็ว 
                ๔. ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุม
ทุกอาชีพท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น ผู้ให้บริการหรือผู้ควบคุม
เครื่องเล่น ผู้ขับขี่ยานพาหนะสาธารณะ ทั้งนี้ ในส่วนอาชีพที่มีการก าหนดมาตรฐานอาชีพอยู่แล้วให้พิจารณายกระดับมาตรฐานอาชีพ
ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการในการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือเกษตรกรในด้านปัจจัยการผลิต 
โดยการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตรที่ผลิตได้ภายในประเทศ เช่น รถไถ รถเกี่ยวข้าว เครื่องสูบน้ าที่ใช้พลังงานทดแทน 
รวมทั้งน าผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การน ายางพารามาใช้เป็นส่วนประกอบ
ในการก่อสร้างสนามกีฬา สนามเด็กเล่น นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งรัดด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และรายงานความคืบหน้า  
การด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน 
                ๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                    ๒.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเร่งรัดการตรวจพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ภาครัฐสามารถน าทีด่นิทีเ่หลอืจาก
การใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน เช่น พื้นที่สองข้างทางรถไฟไปใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการเวนคืนได้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือเพื่อประโยชน์อื่นของรัฐ นั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท ากฎหมายเพื่อปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสถาบันการบินพลเรือน
ร่วมกันปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย โดยจัดล าดับความส าคัญของการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับ



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
๕๘ 

ข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Organization : ICAO) ทั้งนี้ การด าเนินการต่าง ๆ 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับขององค์กรตรวจสอบด้านการบินระหว่างประเทศด้วย 
                    ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและพิจารณาความเป็นไปได้    
ในการให้เอกชนร่วมลงทุน น้ัน ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และรายงาน
ความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
                    ๓.๓ ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติแล้ว นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยในการด าเนินภารกิจหรือโครงการต่าง ๆ ให้ส่วนราชการด าเนินการ   
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้
เป็นส าคัญ หากมีการร้องเรียนว่าภารกิจหรือโครงการใดมีการทุจริตให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
              ๑. ในช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในหลายจังหวัด และคาดว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์
ลานีญาในระยะต่อไปนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น จึงให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาด าเนินการกักเก็บน้ าเพื่อส ารองไว้ใช้
ในฤดูแล้ง รวมทั้งจัดท าแผนการระบายน้ า เช่น จัดท าแก้มลิงเพิ่มเติม โดยหากมีความจ าเป็นต้องผันน้ าเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูกของ
เกษตรกร ให้ประสานเกษตรกรล่วงหน้าและพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินการชดเชยค่าเสียหายให้แก่เกษตรกรด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) จัดท าแผนการระบายน้ าเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
โดยไม่ให้เกิดกรณีมีน้ าท่วมขังรอการระบายเป็นระยะเวลานาน โดยให้เน้นพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหาในฤดูฝนท่ีผ่านมาเป็นส าคัญ 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันอ านวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่สัญจรทางถนนกรณีเกิดเหตุน้ าท่วม เช่น การน าหน่วยทหารและนักศึกษาอาชีวะเพื่ออ านวยความสะดวก    
ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย 
                ๒. ให้ทุกส่วนราชการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานท่ีมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณงาน โดยเฉพาะ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและค านึงถึงความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ หากภารกิจใดมีความจ าเป็น 
ต้องใช้บุคลากรเพิ่มเติมให้พิจารณาใช้วิธีการจ้างพนักงานจากภายนอกองค์กร (outsource) เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
                ๓. ให้ทุกส่วนราชการน าข้อเสนอประเด็นตามแผนการปฏิรูปท่ีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ส่งให้รัฐบาลแล้ว 
จ านวน ๖๗ เรื่อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาและเร่งรัดด าเนินการในส่วนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ   
และกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยให้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามการด าเนินการในเรื่องนี้
เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านมาและเรื่องที่จะ
ด าเนินการเพื่อให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก ๆ ๑๕ วัน 
                ๔. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมท่ีมีการพัฒนาอย่างสมดุล โดยให้จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล หรือท้องถิ่นที่สนใจน าเสนอการด าเนินการบริหารจัดการในชุมชนของตนเองให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ความสมดุลในมิติต่าง ๆ เช่น น้ า ป่า อุตสาหกรรม การก าจัดขยะ ท้ังนี้ ให้ด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน 
                ๕. ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้เพิ่มการสัญจรทางน้ าเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรทางบก รวมทั้งเพื่อเป็นการเช่ือมโยง
โครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ช้ันในกรุงเทพมหานคร นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีการเดินเรือในเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม โดยในระยะแรกให้น าเรือที่มีอยู่แล้วมาให้บริการแก่ประชาชน และร่วมกับกระทรวง 
พาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการค้าขายทางเรือในเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษมด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มี
การติดตามตรวจสอบสินค้าประเภทยา เครื่องส าอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการโฆษณาขายสินค้าตามรายการโทรทัศน์
หรือสื่อออนไลน์ หากพบว่ามีการด าเนินการที่ผิดกฎหมายให้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

                ๗. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการด าเนินการเกี่ยวกับ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือสังคมสูงวัยของประเทศไทยให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบและมีความชัดเจน       
ในเรื่องแหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ด้วย 
                ๘. ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้เสนอผลการพิจารณาเกี่ยวกับกรณีการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อคณะรัฐมนตรี นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการ
สร้างความเข้าใจในประเด็นข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี ยนมา เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ท้ังนี้ ให้รวมถึงกรณีประเทศอื่น ๆ เช่น ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการแก้ไขเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ให้ครอบคลุมลูกหนี้ท่ีประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้มีโอกาสฟื้นฟูกิจการและไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย นั้น 
ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรมหารือร่วมกันเพื่อก าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาทางการเงินและประสบภาวะล้มละลายเพื่อให้สามารถฟ้ืนฟูกิจการของ
ตนเองได้ รวมทั้งให้ก าหนดมาตรการเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนด้วย 
                   ๑.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ รับทราบกรอบการด าเนิน
โครงการประชารัฐ และโครงการประชารัฐบนท่ีดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ) นั้น ให้กระทรวงการคลังก ากับดูแล
การด าเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด 
                ๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายล้มละลาย ที่ประกาศใช้
บังคับแล้วว่ามีบทบัญญัติ กฎ หรือระเบียบใดที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจหรือท าให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น การไม่สามารถใช้บังคับกับทรัพย์สินท่ีอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าวให้เร่งด าเนินการเพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ก าหนดมาตรการก ากับดูแลการก่อสร้างเส้นทางจราจร หรือทางเดินเท้าในบริเวณพื้นที่มีต้นไม้ใหญ่เป็นจ านวนมาก เพื่อให้การก่อสร้าง
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อต้นไม้ในบริเวณนั้น รวมทั้งให้พิจารณาจัดหารุกขกรเพื่อมาท าหน้าที่ในการดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน 
                    ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท า
ดัชนีผลงานรัฐบาล (Government Performance Index) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ผ่านมาของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย การต่างประเทศ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น าเสนอดัชนีผลงานรัฐบาลดังกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว นั้น ให้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
และน าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไป 
                    ๓.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ชะลอเรื่องหลักการการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้
ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารไว้ก่อน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดินของรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี ดังนี้ 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
๖๐ 

             ๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะที่ ๑ (ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา) ได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา ได้แก่ 
                    ๑.๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย มีเป้าหมายให้คนไทยในอนาคตต้องมีศักยภาพเพียงพอ มีความมั่นคง
ในชีวิต มีครอบครัวที่อยู่ดีมีสุข ทุกภาคส่วนร่วมมือและรับผิดชอบต่อสังคม มีตัวชี้วัดในการประเมินและติดตาม ครอบคลุมเด็กและ
เยาวชน สตรีและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พ่ึง/ขอทาน/ผู้ด้อยโอกาส 
                    ๑.๒ ด้านการศึกษา มีเป้าหมายพัฒนาระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาค ผู้เรียนแต่ละระดับได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ มีทรัพยากรและทุนเพียงพอ มีระบบบริหารและจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 
                    ๑.๓ ด้านแรงงาน มีเป้าหมายในการจัดหา คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันให้แก่แรงงาน เพื่อให้คนไทย
มีงานท า มีทักษะฝีมือ มีรายได้สูง ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน 
                    ๑.๔ ด้านปัจจัยแวดล้อม ประกอบด้วยด้านสังคม เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก การพัฒนาศักยภาพและ
ระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ เช่น บทบาทประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคอาเซียน การสรรหาและพัฒนาข้าราชการที่มีคุณภาพทดแทนข้าราชการ
ที่เกษียณอายุ เป็นต้น 
                ๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านกฎหมาย ระบบราชการ กระบวนการ
ยุติธรรม ได้แก่ 
                    ๒.๑ ด้านกฎหมาย ได้ด าเนินการเร่งรัดการออกกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว 
จ านวน ๑๗๒ ฉบับ และด าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเร่งด่วนทางบริหารหรือนิติบัญญัติ โดยออกเป็นค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติซึ่งใช้อ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
รวมทั้งขับเคลื่อนกฎหมายส าคัญทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายที่ออกตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ า 
กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ มนุษยธรรมและแก้ปัญหาสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                    ๒.๒ ด้านระบบราชการ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาระบบราชการ โดยให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายทุก ๕ ปีที่กฎหมายใช้บังคับ ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง    
วางหลักเกณฑ์ในการจัดท าแบบตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) รวม ๑๐ ประการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบราชการ โดยออกพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                    ๒.๓ ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้มีการเร่งรัดน าคดีที่คั่งค้างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แก้ไขปัญหาด้านวิธีพิจารณาคดี
ให้รวดเร็วขึ้น โดยแก้ไขให้มีการโอนคดีได้ การให้คดีแพ่งสิ้นสุดในศาลอุทธรณ์ ให้มีการจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ ยาเสพติด และให้มี
การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกองทุนยุติธรรมขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เช่น กรณีการเกิด
เพลิงไหม้อาคาร ๗ ช้ัน บริเวณซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๘ กรุงเทพมหานคร และกรณีเพลิงไหม้ที่พักนักเรียนหญิง โรงเรียน
พิทักษ์เกียรติวิทยา อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน      
เป็นจ านวนมาก จากการตรวจสอบพบว่า อาคารที่เกิดเพลิงไหม้ส่วนใหญ่ไม่มีระบบป้องกันหรือระงับอัคคีภัย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ได้มีมาตรการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร ได้แก่ 
                    ๓.๑ มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารซึ่งจะบังคับใช้ในพื้นที่ท่ีกฎหมายก าหนด 
                    ๓.๒ การก าหนดประเภทของอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภท เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคาร
ชุมนุมคน ซึ่งจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารทุกปีและตรวจสอบใหญ่ในทุก ๕ ปี ตลอดอายุการใช้งาน หากผลการตรวจสอบ  
ไม่ผ่านหลักเกณฑ์จะต้องปรับปรุงแก้ไขอาคารเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป กรณีมีการฝ่าฝืน
กฎหมายได้ก าหนดบทลงโทษไว้ 
                    ๓.๓ พื้นที่นอกเขตควบคุมอาคารที่ต้องตรวจสอบมี ๔ ประเภท ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคาร
ชุมนุมคน และโรงมหรสพ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ท่ีใดให้ถือว่าเป็นพ้ืนท่ีบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารด้วย 
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                    ๓.๔ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ให้ส ารวจและแจ้งให้เจ้าของอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามกฎหมายด าเนินการตรวจสอบอาคารให้แล้วเสร็จทั้งหมดโดยเร็ว 
และรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
                    ๓.๕ กรณีอาคารอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นติดตาม
ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย หากพบการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดต่อไป 
                    ๓.๖ กรณีอาคารเก่าที่เป็นอาคารสาธารณะ หรืออาคารที่มีผู้ใช้สอยจ านวนมาก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส ารวจ
และตรวจสอบอาคาร หากพบว่ามีสภาพไม่ปลอดภัยให้สั่งให้แก้ไขอาคารหรือระบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยหรือห้ามใช้อาคารได้ 
                    ๓.๗ ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดก าชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบอาคารอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่อาจเกิดเหตุสาธารณภัย เช่น อัคคีภัยและวาตภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ดังนี้ 
             ๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเยาวชนลูกเสือเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างวินัย ทักษะชีวิต และการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมว่า เมื่อวันที่ ๖-
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ โดยการสนับสนุนของกองทัพอากาศ ได้จัดงาน
ชุมนุมลูกเสืออากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ “๕๐ ปีลูกเสืออากาศไทย เทิดไท้ราชจักรีวงศ์” ณ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พร้อมทั้งเฉลิมฉลองการก่อตั้งลูกเสืออากาศไทยครบ ๕๐ ปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ลูกเสือ 
และเนตรนารีจากโรงเรียนต่าง ๆ ๒,๐๐๐ คน และจากประเทศมาเลเซียและเวียดนาม ๒๐ คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒๐๐ คน 
คณะกรรมการและวิทยากร ๔๐๐ คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ได้แก่ การพัฒนา
เยาวชนลูกเสือ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างวินัย ทักษะชีวิต และการบ าเพ็ญประโยชน์ 
ต่อสังคม การอยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ด้วยความรักและความสามัคคี 
                ๒. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือต่าง ๆ เช่น ลูกเสือชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ได้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ลูกเสือด้วยกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ 
ปฏิมาประกร) และรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
และการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
             ๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานว่า 
                    ๑.๑ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ร่วมกันพิจารณาจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง โดยจ าแนกข้อมูลตามประเด็น
ภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวม ๗ ด้าน ได้แก่ (๑) การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (๒) การบริหารจัดการชายแดน (๓) การรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล (๔) อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย (๕) ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง (๖) การเป็นประชาคมอาเซียน และ 
(๗) ด้านอื่น ๆ และได้มีการก าหนดชั้นความลับและผู้ใช้งานท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
การจัดท าฐานข้อมูลภาครัฐ 
                    ๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และได้



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
๖๒ 

ก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะด าเนินการทบทวนและ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้จังหวัด
สามารถปรับเกลี่ยงบประมาณที่เหลือจากเงินส่งคืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อน าไปใช้ในเรื่องดังกล่าวได้อย่าง
รวดเร็วต่อไปด้วย 
                ๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง
วันที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย -เวียดนาม 
ครบรอบ ๔๐ ปี โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รองประธานสภาแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรี
ด้านวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อหารือการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยฝ่ายไทยได้หยิบยกประเด็นส่งเสริมการเช่ือมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างไทยและเวียดนามในรูปแบบ ๒ ประเทศ ๑ จุดหมาย (Two Countries, One Destination) นอกจากน้ี ยังได้เป็นประธาน
ร่วมในงานแสดงหุ่นละครเล็กของไทย และการแสดงหุ่นของเวียดนามด้วย 
                ๓. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการรวบรวม   
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อด าเนินการตามภารกิจ ๓ ประการ คือ (๑) การติดตามการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล (๒) การจัดท ารายงานผลงานรัฐบาลครบรอบ ๒ ปี และ (๓) การสนับสนุนการท างานของโฆษกรัฐบาล 
ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวจะมีการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   

          เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เร่ือง การยกเลิกการห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกการห้ามบุคคลเดินทาง

ออกนอกราชอาณาจักร สั่ง ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
          เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๙ เร่ือง การจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการพัฒนา   

ที่อยู่อาศัยเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกล าน  าสาธารณะ และค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ 
เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน 
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกล าน้ าสาธารณะ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   

          เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เร่ือง ให้จัดการศึกษาขั นพื นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
                  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการว่าค าสั่งนี้เป็นการด าเนินการในขณะที่มีรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหาวิธีการท าให้ยั่งยืนในรัฐธรรมนูญใหม่ด้วย 

 
 
 
 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
           เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๔ ฉบับ 

             คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๔ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
              ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของเทศบาล สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนและนักศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ สั่ง ณ วันที่ 
๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

                   ๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบน าสารเคมี วัสดุ 
หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   

           เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๙ เร่ือง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น 
                 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๓/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ในหน่วยงานอ่ืน สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
          เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื นที่ราชพัสดุ  ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (ครั งท่ี ๑๔) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 

   ๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) 
ถึงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๑๔) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 

    ๑.๑ ผลงานสะสมที่ท าได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๓ 
    ๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง มีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม ๐-๒-๓๗ ไร่ โดยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลัก

ทั้งหมดตั้งแต่วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เหลือพ้ืนท่ียังไม่ได้ส่งมอบ ๑๙-๒-๙๐.๕ ไร่ 
    ๑.๓ ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงาน

ก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ แบบรูปรายการและรายละเอียดตามสัญญาจ้างมีรายละเอียดขัดแย้งกันหรือแบบไม่สมบูรณ์ ท าให้ต้องใช้
เวลาในการพิจารณามาก และโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกท่ีกระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

    ๑.๔ ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ปัจจุบันด าเนินการก่อสร้างมาแล้วถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็น
ระยะเวลา ๑,๐๒๘ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๒๕๙ วัน ซึ่งผู้รับจ้างอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ 
ออกไปอีก ๖๑๑ วัน เนื่องจากการส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาและปัญหาอุปสรรคงานจากดิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

   ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับดูแลและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดต่อไป 
       

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  
           เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ 

๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ (ครั งท่ี ๑๕) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร 

(เกียกกาย) ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๑๕) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. ผลงานสะสมที่ท าได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๙ 
 ๒. การส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง ไม่มีการส่งมอบพ้ืนท่ีเพิ่มเติม เหลือพ้ืนท่ียังไม่ได้ส่งมอบ ๑๙-๒-๙๐.๕ ไร่  



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
๖๔ 

 ๓. ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง
ตามที่ได้รับอนุมัติ และกระทบกับการใช้พื้นที่ในการจัดกองวัสดุหรือประกอบช้ินส่วนโครงสร้างก่อนน าไปติดตั้ง ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง
ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๖๑๑ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 ๔. คณะท างานติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ มีความเห็นว่า (๑) การขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปจ านวน 
๓๘๗ วัน ไม่สามารถท าให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก (๒) พื้นที่
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ผู้รับจ้าง พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ท่ีไม่สามารถย้ายออกจากพ้ืนที่เดิมได้ ควรเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และประเมินราคา
เพื่อด าเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ต่อไป แต่การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ มีความล่าช้ากว่าแผนงาน ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรควรพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างโดยเร็ว 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   

          เร่ือง  การตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๕๐ ท่าน โดยก าหนดสัดส่วนของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นกรรมาธิการที่คณะรัฐมนตรี
เสนอช่ือจ านวนไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของคณะกรรมาธิการฯ หรือจ านวนไม่เกิน ๑๐ ท่าน และกรรมาธิการในสัดส่วนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จ านวน ๔๐ ท่าน ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการประชุมเพื่อพิจารณา    
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น เพื่อให้    
การชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้มีการด าเนินการ ดังน้ี 
                ๑. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์ความสอดคล้องของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับแผนการลงทุนภาครัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒     
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดท าข้อมูลส่งให้นายกรัฐมนตรีโดยด่วนเพ่ือใช้ประกอบการชี้แจงต่อที่ประชุมดังกล่าวต่อไป 

                 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดกลไกหรือระบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินโครงการส าคัญของรัฐบาลพร้อมทั้งงบประมาณที่น าไปใช้ว่า แต่ละโครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีด้วย ท้ังนี้ อาจน ากลไกท่ีมีอยู่ เช่น คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ก็ได้ 

            
          มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
          เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                   ๑.๒ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและส่งข้อมูลการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการตรากฎหมายล าดับรอง ตามร่างพระราชบัญญัติ



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชุดที่ ๒) และชุดที่ (๓) รวมจ านวน ๕๐ ฉบับ และแจ้งผลการด าเนินงานตรากฎหมาย
ล าดับรองไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป 
 

          มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
          เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานงานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ
ทราบต่อไป 

 
         มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
         เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบ
วาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป 

 
         มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
         เร่ือง  รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ ประกอบด้วย (๑) ภารกิจสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (๒) ภารกิจเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา 
และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ (๓) ภารกิจให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับค าขอ (๔) ภารกิจพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน  
ตามมาตรา ๑๓ (๕) ภารกิจด าเนินการเรื่องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๖) ภารกิจจัดท า
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๗) ภารกิจเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการผลิตและเผยแพร่
ผ่านสื่อประสัมพันธ์ และ (๘) ภารกิจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
          
 
 
 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
๖๖ 

         มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
         เร่ือง  การก าหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K) ของ

การประกวดราคานานาชาติ และก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and  Build  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

(ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ (เรื่อง การพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง) กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                ๑. การใช้ดัชนีราคาฐานค านวณค่า K ให้ใช้ ๒๘ วัน ก่อนวันยื่นซองประกวดราคา (แทนการค านวณใช้ดัชนีเดือนเปิดซอง
ประกวดราคา) เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีวงเงินค่าจ้างสูง มีความซับซ้อนต้องใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างจากประสบการณ์
ของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลในการเสนอราคา ซึ่งเป็นการรับซองประกวดราคา    
๓ ซอง คือ ซองคุณสมบัติ ซองเทคนิค และซองราคา ซึ่งกว่าจะเปิดซองราคาต้องใช้ระยะเวลามาก และมิได้ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบ
หรือเสียเปรียบแต่อย่างใด เพราะทั้ง ๒ ฝ่ายรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างเท่ากัน ทั้งนี้ กรณีงานเพิ่มเติม 
หากมีการตกลงราคาใหม่โดยราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ใช้วันที่ตกลงราคาใหม่ แทนการใช้ ๒๘ วัน ก่อนวันยื่นซอง
ประกวดราคา 
                ๒. การขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างเพิ่มให้นับ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ 
(Certificate of Completion) ของงานงวดสุดท้าย (แทนการนับ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันท่ีส่งมอบงานงวดสุดท้าย) เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ การส่งมอบงานงวดสุดท้ายจะมีงานบางส่วนเหลือเล็กน้อย ซึ่งผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้เรียบร้อยจึงจะตรวจรับ
และออกหนังสือรับรอง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงาน และจะเป็นประโยชน์กับทางราชการเพื่อให้มีการตรวจสอบงาน     
ได้สมบูรณ์ครบถ้วนโดยไม่ต้องรีบจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง 
                ๓. การจัดจ้างงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design and Build) เช่น งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน งานระบบ
รางรถไฟฟ้า เป็นต้น และการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Turnkey เป็นงานจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ มีรูปแบบและขอบเขตการด าเนินงาน
ครอบคลุมการส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้รับจ้างรายเดียว ผู้รับจ้างเสนอราคาเป็นราคาเหมารวมไม่มี
รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities : B.O.Q.) มีการบวกราคาเผื่อความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งเผื่อการผันผวน
ของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานที่เกิดขึ้นในอนาคตไว้แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการแนวคิดของการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้    
ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเผื่อ    
การเปลี่ยนแปลงวัสดุไว้ล่วงหน้า จึงไม่สมควรน าเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ 

 
         มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
         เร่ือง  แนวปฏิบัติในการน าเสนอวีดิทัศน์ต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการก าหนดแนวปฏิบัติในการน าเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอ ดังนี้ 
               ๑. วีดิทัศน์ควรมีความกระชับโดยมีความยาวไม่เกิน ๔ นาที เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง การน าเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อน าเสนอ (PowerPoint Presentation) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
               ๒. กรณีการน าเสนอวีดิทัศน์โดยไม่มีเรื่องเสนออยู่ในระเบียบวาระการประชุม ให้ส่วนราชการเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี
ที่ก ากับการบริหารราชการให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีนี้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะไม่มีการบันทึกหรือจดเป็นมติคณะรัฐมนตรี 
               ๓. กรณีการน าเสนอวีดิทัศน์เพื่อประกอบเรื่องในระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 
 
 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

         มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
         เร่ือง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั งที่ ๑๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-   

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๘ (ระหว่าง

วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ด ารงธรรม
ทั่วประเทศ ๒,๖๗๐,๐๑๖ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๒,๕๘๘,๕๑๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๕ ส่วนการด าเนินงานในระยะต่อไปยังคง
เน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นตามสถานการณ์ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศในภาพรวม 

 ๒. การปฏิรูปประเทศ การด าเนินการเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการประสานงานรวม 
๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ได้ด าเนินการพิจารณาประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป 
รวม ๑๙ ประเด็น 

 ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่ส าคัญ ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การประชุม G77    
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของประเทศกลุ่ม ๗๗ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา การประชุมจัดการประชุม
ประจ าปีระหว่างประธานและผู้ประสานงานของกลุ่ม ๗๗ ครั้งที่ ๔๗ การเข้าร่วมประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
ครั้งที่ ๑ ของนายกรัฐมนตรี การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

         มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
         เร่ือง  แนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี          

(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙   
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง  ทั้ง ๒๐ กระทรวง 

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
 ๑. การประชาสัมพันธ์ในเดือนที่ผ่านมา (พฤษภาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และการสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี การเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายกรัฐมนตรี    
การรณรงค์ออกเสียงประชามติและการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรการกระตุ้นและสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน 
สถานการณ์ภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาหมอกควันเพื่อช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (๕ มิถุนายน 
๒๕๕๙) การจัดเก็บรายได้และสถานการณ์ทางการคลัง การเปิดตัวโครงการ “Thailand scan me” กิจกรรมตลาดน้ าคลองผดุง
กรุงเกษม มาตรการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (IUU) โครงการวิจัยร่วม   
ไทย-ญี่ปุ่นเพื่อบูรณาการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ของเชื้อก่อโรคเพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมวัณโรค การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคน    
ทุกช่วงวัย การพัฒนาและเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัยด้วยกองทัพ และการด าเนินการตาม Road Map ๓ ระยะของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 ๒. การประชาสัมพันธ์ในเดือนต่อไป (กรกฎาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ
การสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี การรณรงค์ออกเสียงประชามติและการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ 
การรณรงค์แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) สถานการณ์ภัยแล้ง/สถานการณ์ไฟป่า/ปัญหา
หมอกควันและมาตรการช่วยเหลือประชาชน การจัดงานสานศิลป์ถิ่นอาเซียน/การแข่งขันเรือใบนานาชาติ/การแข่งขันอาเซียนสกูล



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
๖๘ 

เกมส์ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน การขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
อาเซียน การก าหนดมาตรฐานการผลิตและการตรวจสอบสินค้าประมงให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการรถไฟความเร็วสูง
เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ความร่วมมือการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจรผ่าน Call center 1212 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านรังสี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแรงงานไทย การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้ใน
การด าเนินงานของรัฐบาลผ่านชุดค าพูด (Theme Message) และ Info graphics ให้กับประชาชน และการด าเนินการตาม Road 
Map ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 

         มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
         เร่ือง  แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั งท่ี ๔๐/๒๕๕๙ และครั งที่ ๔๑/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญตัแิหง่ชาต ิ
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ 

 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
           เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม ๕ ฉบับ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวง รวม ๕ ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญ
เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกรมต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงรวม ๕ ฉบับดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนี้ 
               ๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
                ๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
                ๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ....  
                ๕. ร่างกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเพ่ือรองรับการรวมหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์

ในภูมิภาค จ านวน ๔ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จ านวน ๔ ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงการแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง
เพื่อรองรับการรวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบและวิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจหรือย้ายส านักงานหรือสถานท่ีประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงสถานที่แจ้งการเลิกประกอบธุรกิจหรือย้ายส านักงานหรือ
สถานท่ีประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อรองรับการรวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....         
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงสถานที่ยื่นค าขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า เพื่อรองรับการรวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์     
ในภูมิภาค 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

                    ๑.๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงสถานท่ียื่นค าขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า เพื่อรองรับการรวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ในภูมิภาค 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบถึงการปรับเปลี่ยนให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพียงแห่งเดียวเป็นสถานที่ยื่นค าขอ พร้อมทั้ง
บูรณาการการท างานร่วมกันของภารกิจงานภายใต้ส านักงานพาณิชย์จังหวัด โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ
การให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการติดต่อและขอรับบริการจากกระทรวงพาณชิย ์
อันจะเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ .ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับสภาพงาน อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าท่ีภายใน
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีน า     
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่ประธานกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุม กศร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งมีเรื่องเพื่อทราบ รวม ๕ เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา 
รวม ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การขอปรับผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ของ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (๒) แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ จังหวัดสระบุรี และ (๓) แผนแม่บทศูนย์ราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์และการใช้ที่ดินราชพัสดุเป็นท่ีตั้งศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งใหม่ 
                    ๑.๒ เห็นชอบแผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ จังหวัดสระบุรี 
                    ๑.๓ เห็นชอบแผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และการใช้ที่ดินราชพัสดุเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์แห่งใหม ่
                ๒. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณเกี่ยวกับการจัดท าแผน     
การใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดสระบุรี และการจัดท าแผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ดังกล่าว ควรก าชับให้
จังหวัดสระบุรีและจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทศูนย์ราชการโดยเคร่งครัดด้วย ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างอาคารของส่วนราชการต่าง ๆ ในบริเวณศูนย์ราชการใหม่ ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียด แบบรูปรายการ และประมาณการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการใช้
ที่ดินและแผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัด และมีความพร้อมในการด าเนินการอย่างแท้จริง เพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาด าเนินการ รวมทั้ง
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
๗๐ 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 
         มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
         เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. รับทราบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น

จากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นที่ยื่นเรื่องผ่านช่อง
ทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งสิ้น ๓๗,๖๗๙ ครั้ง รวมจ านวน ๒๒,๘๕๙ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่
ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนร าคาญ รองลงมาคือ แจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและ   
เล่นการพนัน แจ้งเบาะแสการลักลอบจ าหน่ายและเสพยาเสพติด เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐในประเด็น   
ที่หลากหลาย และปัญหาหนี้สินนอกระบบ ตามล าดับ ทั้งนี้ สามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๑ และอยู่ระหว่าง
การด าเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๙ 

 ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการเร่งรัดการด าเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. .... ของกระทรวงการคลัง        
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดกรอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็นมาตรฐานกลางส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐทกุแห่ง และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาภายใต้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังเร่งจัดท ากฎหมายล าดับรองและหลักเกณฑ์ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพือ่ให้
การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและทันกับการบังคับใช้กฎหมายนี้ต่อไป 
 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการ ป .ป.ช. 
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าท่ี หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการตามนัยแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ (๑๑) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วยมาตรการ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) มาตรการ
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) มาตรการด้านการบริหาร (๓) มาตรการด้านการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแล และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ (๔) มาตรการด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของมาตรการดังกล่าว และ
ให้กระทรวงมหาดไทยจัดท ารายงานผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภาพรวมส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้ว ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผล
การพิจารณาหรือผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป 
 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  



 

 

 

 

 นโยบายที่ 
  ๑๑ 

 

 

 การปรับปรุงกฎหมาย 

 และกระบวนการยุติธรรม 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....  
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราช่ัง
ตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ การออกใบอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองการต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ การออกใบแทนใบอนุญาต การตรวจสอบให้ค ารับรองส าหรับเครื่องช่ังตวงวัด การตรวจสอบ
ความเที่ยงของเครื่องช่ังตวงวัด เพื่อให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และปรับปรุงระดับต าแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ไปตรวจสอบให้ค ารับรองเครื่องช่ังตวงวัดนอกสถานที่ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   

          เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรอง
เคร่ืองชั่งตวงวัดที่ตนผลิต หรือซ่อม พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องช่ังตวงวัดที่ตนผลิต หรือซ่อม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องช่ังตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พร้อมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตาม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   

          เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
นิยามค าว่า หนี้สาธารณะ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเพิ่มเติมนิยามค าว่า หนี้เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยงทางการคลัง 
ปรับปรุงองค์ประกอบและเพิ่มเติมอ านาจของคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ และปรับปรุงกรอบการ
ลงทุนของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของส านักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับความสอดคล้องกับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับหนี้สาธารณะในร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ    
ส านักงบประมาณเกี่ยวกับหนี้เงินกู้ท่ีเป็นความเสี่ยงทางการคลังว่า กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษา
เพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือตัวช้ีวัด ตลอดจนกรอบกฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถติดตามและก ากับดูแลหนี้ที่เป็นความเสี่ยง
ทางการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาน าภาระงบประมาณที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีชดใช้ อาทิ กิจกรรม
กึ่งการคลังผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ก าหนดไว้ในบทนิยามค าว่า "หนี้สาธารณะ" หรือ "หนี้เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยงทางการคลัง" 



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

  ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

เพื่อให้ทราบสถานะของหนี้สาธารณะและภาระของงบประมาณได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วนและชัดเจน ตลอดจนการก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นหนี้สาธารณะหรือหนี้เงินกู้หน่วยงานของรัฐควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการก ากับติดตามหนี้
เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยงทางการคลัง จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่มีหนี้ในลักษณะดังกล่ าว เพื่อประโยชน์ในภาพรวม
เกี่ยวกับการก ากับติดตามและการรายงานสถานะหนี้ให้มีความครบถ้วน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาภายใต้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   

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

            ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

                  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) 
เกี่ยวกับการให้องค์การมหาชนท้ัง ๓๙ หน่วยงาน จัดส่งร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งมายังส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อน าเสนอ กพม. 
พิจารณา แล้วจึงตอบมติกลับไปยังองค์การมหาชนทุกแห่ง เพื่อน าส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และน าเสนอคณะรัฐมนตรี      
ในคราวเดียวกันทุกหน่วยงาน เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   

           เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ ในส่วนขององค์ประกอบของสภาทหารผ่านศึก 
โดยเพิ่มให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นอุปนายกคนที่หนึ่ง และปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นอุปนายกคนที่สอง และลดจ านวน
กรรมการในส่วนท่ีเป็นทหารผ่านศึกประจ าการ จากจ านวนเจ็ดคน ให้เหลือจ านวนหกคน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   

          เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... และร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  พ.ศ. .... และ

เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... รวม  ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของการน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตบางประการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ เช่น มาตรา ๕ ของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
ควรเพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับกรณีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังมิได้มีมติยืนยันหรือยกเลิกค าสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีเดิม 
โดยให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งหรือมติเดิมไปก่อน จนกว่าจะมีค าสั่งหรือมติเป็นอย่างอ่ืน และร่างระเบียบฯ ข้อ ๙ การขออนุมัติโครงการ
จากคณะรัฐมนตรี ควรให้เจ้าของเรื่องก าหนดรูปแบบหรือวิธีในการก ากับดูแลโครงการหรือมาตรการที่จะด าเนินการให้ชัดเจน  
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีมาตรการป้องกันการทุจริต เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙   
          เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

                  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ .ศ. ....        
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงอัตราค่าบ ารุงสันติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ   
ในปัจจุบัน จากอัตราเดิม “ร้อยละห้าของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท” เป็นอัตราใหม่ “ร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
สามหมื่นบาท” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา              
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 

  
 ภาคผนวก    

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น   
๒๓๓ เรื่อง  

                               แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

 

๐

๒๕

๕๐

๗๕

๗ มิ.ย. ๕๙ ๑๔ มิ.ย. ๕๙ ๒๑ มิ.ย. ๕๙ ๒๘ มิ.ย. ๕๙

๕๗ ๖๐ ๖๓
๕๓

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๑๖, 
๒๓ 
ก.ย. 
๕๗

 ๓๐ 
ต.ค. 
๕๗

๒๕ 
พ.ย. 
๕๗

๓๐ 
ธ.ค. 
๕๗

๓๑ 
ม.ค. 
๕๘

๒๘ 
ก.พ. 
๕๘

๓๑ 
มี.ค. 
๕๘

๓๐ 
เม.ย. 
๕๘

๓๑ 
พ.ค. 
๕๘

๓๐ 
มิ.ย. 
๕๘

๓๑ 
ก.ค. 
๕๘

๓๑ 
ส.ค. 
๕๘

๓๐ 
ก.ย. 
๕๘

๓๑ 
ต.ค. 
๕๘

๓๐ 
พ.ย. 
๕๘

๓๑ 
ธ.ค. 
๕๘

๓๑ 
ม.ค. 
๕๙

๒๙ 
ก.พ. 
๕๙

๓๑ 
มี.ค. 
๕๙

๓๐ 
เม.ย. 
๕๙

๓๑ 
พ.ค. 
๕๙

๓๐ 
มิ.ย. 
๕๙

๑๐๘

๒๔๔
๒๒๕

๓๔๒

๒๓๙

๒๙๑

๔๐๘

๒๓๓
๒๗๗

๓๒๐
๒๖๖

๑๙๗

๔๒๔

๓๐๖
๓๓๒๓๕๕

๒๓๓๒๓๘

๓๑๙

๒๓๖

๓๒๖

๒๓๓

เดือน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 
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                 (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
      
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตร ีรวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๖๘ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๔๔ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๑๖ เรื่อง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

 

––  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68

144

ป, 5

อ, 16

วาระประธานแจ้ง ๕ เร่ือง (๒.๑๕ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๖๘ เร่ือง (๒๙.๑๘ %) 
 

วาระเพ่ือทราบ ๑๔๔ เร่ือง (๖๑.๘๑ %) 

วาระอื่น ๆ ๑๖ เร่ือง (๖.๘๖ %) 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๑๒ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๖๘   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๕๔  เรื่อง  วาระจร   ๑๔  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ     ๑๔๔  เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๒๑  เรื่อง  วาระจร  ๒๓  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๕๔

๑๒๑

๑๔
๒๓

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๒  เรื่อง 



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

 
 
 
 
 
      
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรชี่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๓๓ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕
๑

๒
๑

๒
๑

๒
๒

๔
๑

๕
๔
๔

๒
๒

๘
๑๐

๑๒
๑๓

๒
๒

๑๓
๑๘

๑๓
๕

๑
๑๔

๓๒
๙

๔๓

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

สลธ.คสช
สวพส.

คตร.
สคช.
ศย.
ศร.
ตช.
ปช.
สว.
สม.
อก.
สธ.
ศธ.
วท.
วธ.
รง.
ยธ.
มท.
พณ.
พน.
ทก.
ทส.
คค.
กษ.
พม.
กก.
กต.
กค.
กห.
นร.

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย 
 เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจ าแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไป และ
เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา  
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จ าแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องท่ีเป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องท่ีได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตร ีไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป) 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย 

 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี  จ าแนกตามหลักการบริ หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ  คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๔๖ เรื่อง และเรื่องท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๘๗ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรจี าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๙๔ เรื่อง
๘๓.๒๖ % เรื่องกฎหมาย

๓๙ เรื่อง
๑๖.๗๔ %

นโยบายรัฐบาล, 
146, 62.66%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล, 
87, 37.34%

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๘๗ เรื่อง 
๓๗.๓๔ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๔๖ เรื่อง 
๖๒.๖๖ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 



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

 
 
 
 
 
      
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
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จ านวนเร่ือง 

นโยบาย (๑๐)   
 

(๑๑)   
 

(๙)   
 

(๘)   
 

(๗)   
 

(๕)   
 

(๓)   
 

(๖)   
 

(๔)   
 

(๒)   
 

(๑)  
 

(๑)    การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
(๒)    การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
(๓)    การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
(๔)    การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕)    การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
(๖)    การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(๗)    การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
(๘)    การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
(๙)    การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
(๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๔๖  เรื่อง 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
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๑๕

๓๗
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๑๑

๓๑

๘

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๔๖  เรื่อง 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมตทิี่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีที่ด าเนินการ ในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๑๗ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 
 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓๐ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 
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รวมทั้งสิ้น  ๑๗  เรื่อง 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ตั้งแต่คณะรัฐมนตรมีีการประชุมช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัต ิ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่

กระท าผิด พ.ศ. .... 
๒๓๗๑๐/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] 

๒. ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่
ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ นางบุญมี ดอนเมือง      
และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... 

๒๓๕๐๓/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙] 

๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. .... 

๒๒๖๘๐/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

๒๒๖๗๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙] 

๕. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๗๙๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] 
๖. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. .... 
๒๑๗๕๕/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] 

๗. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การระหว่าง
ประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... 

๒๑๕๔๙/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
รวม ๒ ฉบับ 

๒๐๘๙๙/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] 

๙. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. .... 

๒๐๗๐๙/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๐๖๙๗/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙] 

 
  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
             ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จ าแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๓๑ 
รวม ๓๑ 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 

 เรื่องท่ีเป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีจ านวน ๓๖ ฉบับ จ าแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้ 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

ระเบียบ ประกาศ 

ส านักนายกรัฐมนตรี     ๑ 
กระทรวงการคลัง  ๒ ๓ ๑  
กระทรวงยุติธรรม   ๒   
กระทรวงศึกษาธิการ ๓   ๑  
กระทรวงคมนาคม  ๑    
กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ๑   
กระทรวงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ๑   
กระทรวงมหาดไทย   ๔   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ๑ ๗  ๑ 
กระทรวงพาณิชย์ ๒     
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   ๑   
กระทรวงวัฒนธรรม   ๑   
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑     
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ๑   
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ๑  

รวม ๖ ๔ ๒๑ ๓ ๒ 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี ปช. ส านักงาน คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

กห. กระทรวงกลาโหม ศร. ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

กค. กระทรวงการคลัง ศย. ส านักงานศาลยุติธรรม 

กต. กระทรวงการต่างประเทศ สม. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตช. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ คตร. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
คค. กระทรวงคมนาคม สคช. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวพส. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
พน.   กระทรวงพลังงาน   

พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   

มท.   กระทรวงมหาดไทย   

ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   

รง.   กระทรวงแรงงาน   

วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   

วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   
สธ.   กระทรวงสาธารณสุข   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   
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