


     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 ๑–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายช่ือและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนคร้ังการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น การดําเนินการให้เอกชนเข้าร่วมงาน 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
กรณีการนําเรือออกนอกระบบ และโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  
และการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th ด้วย  
 

 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "นพรัชบรมราชจักรีวงศ์" (กระทรวงวัฒนธรรม)     ๑๖๐๖๑/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๑ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พ.ศ. ....  

  ๑๙๓๘๘/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๑ 

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
โดยไม่ถือเป็นวันลา  

 ว ๑๗๖/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๒ 

รายงานผลการจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เอกกษัตริย์
อัครศิลปิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี        
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  

  ๒๐๐๓๕/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๒ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

   

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย กรณีการน าเรือออกนอกระบบ     ๑๖๐๒๖/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๓ 

ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในเรือประมง และการออกหนังสือ
คนประจ าเรือประมง พ.ศ. ....  

  ๑๗๕๒๑/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๔ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย -เอเชีย เพ่ือต่อต้าน
การค้ามนุษย์ (AAPTIP)  

  ๑๘๖๕๗/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๔ 

ชี้แจงข้อมูล กรณีค่าบริการอ านวยความสะดวกเพ่ือตรวจสอบและคัดกรอง
ผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing Service : APPS)  

  ๑๘๓๓๗/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๔ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับส านักงานต ารวจสหพันธ์ 
ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนา 
ความร่วมมือของต ารวจ (Memorandum of Understanding between The Royal 
Thai Police (RTP) and Australian Federal Police (AFP) on Combating  
Transnational Crime and Developing Police Cooperation)  

  ๑๘๖๘๙/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๕ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด  

๒๐๐๔๖/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๕ 

สารบัญ 
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ร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)    ๑๙๙๔๓/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๖ 

ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวนคนต่างด้าว
ซึ่งจะมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. ....  

  ๑๙๓๙๓/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๖ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย
อย่างไม่เป็นทางการ   

  ๑๕๖๕๒/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๖ 

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนผู้แทนฝ่ายไทยส าหรับการร่วมลงนามในร่างความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการทหาร  

  ๑๗๕๙๔/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๗ 

ขอความเห็นชอบร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนาม
ในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  

  ๑๗๕๒๔/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๗ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกิจการก าลังพลส ารอง พ.ศ. ....    ๑๙๗๗๙/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๘ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน-จีน อย่างไม่เป็นทางการ  

  ๑๙๗๗๗/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๘ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

แผนการเจรจาจัดท าอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ  

  ๑๕๙๖๒/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๔    ๑๖๑๒๙/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙ 

ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์    ๑๕๖๖๐/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐ 

ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  

  ๑๖๑๕๓/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐ 

ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)    ๑๕๙๑๐/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๑๑ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และ
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในโอกาสเยือนประเทศไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซีย 
(CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๕  

  ๑๖๑๒๗/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๑๑ 

รายงานผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม-๑๒ เมษายน ๒๕๕๙  

  ๑๖๔๓๖/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๒ 
 

ผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ 
(United Nations General Assembly Special  Session  2016- UNGASS 2016) 
และการเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  

  ๑๖๖๕๙/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๒ 
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ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  

  ๑๖๙๖๘/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๓ 

ผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์)  

  ๑๖๖๐๐/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๓ 

ขออนุมัติจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ
แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

  ๑๖๖๓๖/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๔ 

ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการ ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ ๑  

  ๑๖๙๓๑/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๔ 

การน าเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review รอบที่ ๒    ๑๖๖๗๗/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๔ 

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๒    ๑๖๕๙๐/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๕ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  

  ๑๖๖๒๗/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๕ 

การเข้าร่วมเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

  ๑๖๘๗๙/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๖ 

การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๖    ๑๖๘๘๗/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๗ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารอาเซียนที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 
ครั้งที่ ๒๔  

  ๑๖๕๒๔/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๗ 

การประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๔๙ การประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๑๙ 
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  ๑๖๖๓๓/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๗ 

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ
ในเอเชีย (Tokyo Meeting of Health Ministers on Antimicrobial Resistance in Asia)  

  ๑๖๖๒๕/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๘ 

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

  ๑๗๓๔๖/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๑๘ 

ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  

  ๑๗๘๒๙/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๑๘ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ    ๑๗๗๕๖/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๑๙ 

การลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทยกับรัสเซียเกี่ยวกับความตกลงเพ่ือการส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุน และการเสนอร่างความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 
เพ่ือด าเนินการลงนามและด าเนินการ ให้มีผลใช้บังคับ  

  ๑๗๖๐๔/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๑๙ 

ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตร  

  ๑๗๗๘๘/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๒๐ 



 

 - ๔ - 

ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย) 
กับหน่วยงานส านักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืช และสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) 
ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่จับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์
จากการเพาะเลี้ยงที่น าเข้าและส่งออก 

  ๑๗๗๖๘/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๒๐ 

ขอความเห็นชอบในหลักการต่อการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยาย  
ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย และบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการค้าทวิภาค ี 

  ๑๗๕๘๗/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๒๑ 

การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน–รัสเซีย    ๑๗๖๑๒/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๒๑ 

การจัดท าบันทึกว่าด้วยการปรึกษาหารือทางการเมืองและความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย  

  ๑๗๖๑๖/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๒๒ 

การประชุมสุดยอดว่าด้วยการด าเนินงานด้านมนุษยธรรม ณ นครอิสตันบูล 
สาธารณรัฐตุรก ี 

  ๑๗๗๙๕/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๒๒ 

รายงานผลการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และความร่วมมือระหว่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรายงานผลการเยือน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี  

  ๑๗๘๔๐/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๒๓ 

การลงนามในความตกลง FATCA และ MOU    ๑๘๓๖๗/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๒๔ 

ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยในการพัฒนามาตรการทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท สมัยที่ ๗  

  ๑๘๓๖๙/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๒๔ 

ผลกิจกรรมเพ่ิมเติมของนายกรัฐมนตรีระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-
สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

  ๑๘๖๗๙/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๒๔ 

การเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)   

๑๘๕๘๘/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๒๕ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๑๘๙๖๗/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๒๕ 

ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  
สมัยที่ ๒  

๑๘๖๓๖/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๒๖ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานต ารวจสหพันธ์ออสเตรเลียและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องของไทย  

๑๘๘๙๕/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๒๖ 

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....  

๑๙๐๗๙/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๒๗ 

การขอรับจัดสรรงบกลางส าหรับการช าระเงินทุนงวดแรกในการจัดตั้งธนาคาร
เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย และการสงวนสิทธิไม่ยกเว้นภาษีจากคนชาติ
ในส่วนของประเทศไทย  

๑๘๖๖๘/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๒๗ 



 

 - ๕ - 

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามในการประชุมรัฐมนตรี
ศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (9th ASEAN Ministers Meeting 
on Education and the related Meetings)  

๑๘๖๐๔/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๒๘ 

รายงานผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี และ
ผลการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๗-
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

๑๘๘๖๘/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๒๘ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกระบวนการบาหลี ครั้งที่ ๖ และปฏิญญาบาหลี เรื่อง 
การลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง  

  ๑๙๔๔๕/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๒๙ 

บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงาน
ในอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  ๑๙๔๗๑/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๒๙ 

การเข้าร่วมโครงการ The ratification and early implementation of the Minamata 
Convention on Mercury  

  ๑๙๘๙๒/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๓๐ 

ขออนุมัติจัดท าบันทึกช่วยจ าระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การว่าด้วยความมั่นคง
และความร่วมมือในยุโรปเพ่ือจัดการประชุม 2016 OSCE Asian Conference  

  ๑๙๘๔๐/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๓๐ 

การแลกเปลี่ยนหนังสือและการจัดท าความตกลงโครงการ ASEAN Secretariat Post 
2015-Institutional Strengthening and  Capacity Development (2016-2018)  

  ๒๐๐๕๖/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๓๑ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

การขับเคลื่อนโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง     ๑๖๐๓๙/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๓๒ 

การก ากับดูแลราคาสินค้าและลดภาระค่าครองชีพประชาชน  ๑๖๘๗๓/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๓๒ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง    ๑๘๘๘๐/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๓๓ 

ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๕๙ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘)  

  ๑๘๖๙๓/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๓๓ 

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน                                                                                                                                              
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน    ๑๙๘๖๒/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๓๔ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   
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     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....    ๒๐๐๘๗/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๓๕ 

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

  

  ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   

๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ    

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน 

  

รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจ าปี ๒๕๕๘  

  ๑๘๓๖๔/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๓๗ 
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    ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

ขออนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ๑๗๖๒๑/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๓๗ 

เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสขุ    ๒๐๐๕๙/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๓๗ 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     ๑๖๒๗๑/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๓๘ 

    ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด  
          โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙–
๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  

  ๑๘๙๙๐/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๓๘ 

    ๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙     ๑๘๓๗๑/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๓๙ 

โครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS"    ๑๘๘๗๐/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๓๙ 

    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ ๘    ๑๘๘๘๗/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๓๙ 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘–
๒๕๖๒  

  ๑๙๔๗๙/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๔๐ 

     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

         ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    ๑๕๖๑๙/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๔๑ 

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙    ๑๗๘๓๖/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๔๑ 

การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒  

  ๑๖๑๔๖/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๔๑ 

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  

  ๑๖๕๙๗/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๔๒ 

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  

  ๑๗๒๙๒/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๔๓ 

ผลการจัดสถานะประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ 
ประจ าปี ๒๕๕๙  

  ๑๗๖๒๙/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๔๓ 
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รายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  

  ๑๙๙๑๗/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๔๔ 

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้

  

ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....    ๑๖๖๐๗/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๔๔ 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    ว ๑๖๗/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๔๕ 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม ส าหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่
ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทข้ึนไป  

  ๑๙๔๔๘/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๔๖ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

     ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   

การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต  
ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙  

  ๑๖๘๕๒/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๔๖ 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต    ๒๐๐๔๐/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๔๗ 

    ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   

การน าเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาใช้ในการด าเนินงาน    ๑๖๐๑๗/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๔๘ 

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม ปี ๒๕๕๙     ๑๘๕๘๕/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๔๘ 

     ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   

การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ โครงการจัด Air  Race 1 ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ     ๑๖๖๕๒/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๔๙ 

มาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย    ๑๖๖๔๓/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๔๙ 

รายงานการเข้าร่วมการประชุม 16th World Travel & Tourism Council Global 
Summit  

  ๑๗๗๙๙/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๕๐ 

รายงานการเข้าร่วมการประชุม 16th  World  Travel & Tourism  Council  Global  
Summit  

  ๑๙๔๖๐/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๕๐ 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจ าเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต้  

  ๒๐๐๓๑/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๕๑ 

     ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   

    ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า     
ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๓  

  ๑๕๖๒๖/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๕๑ 
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ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามนโยบาย
รัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  

  ๑๗๕๒๘/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๕๒ 

ขอความเห็นชอบโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ า    ๑๗๘๐๒/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๕๒ 

ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งด้านพืช (ช่วงภัยเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘) 

  ๑๙๘๘๓/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๕๓ 

ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙  

  ๑๙๙๐๔/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๕๓ 

     ๖.๙ ปฏิรูปโครงสรา้งราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ 
             ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

ศักยภาพไทยกับพลังงานทดแทน    ๑๖๖๒๓/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๕๔ 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๖)    ๑๗๕๖๕/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๕๔ 

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
แปลง B-17-01 เพ่ือการเปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่าย ตามสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย–มาเลเซีย  

  ๑๗๕๙๙/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๕๕ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
โดยไม่มีค่าตอบแทน)  

  ๑๖๙๑๐/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๕๕ 

การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบัน
การเงิน (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้)  

  ๑๖๙๕๑/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๕๖ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา)  

  ๑๖๕๕๕/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๕๖ 

การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ [ร่างพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 

  ๑๙๘๐๗/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๕๖ 

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   

 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   

ขออนุมัติโครงการเพ่ิมเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมทางหลวง  

  ๑๕๙๑๗/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๕๗ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรองรับงานปรับปรุงและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา  

  ๑๖๐๓๓/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๕๗ 

การด าเนินการให้เอกชนเข้าร่วมงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-
บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕)  

  ๑๕๙๓๕/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๕๗ 



 

 - ๑๐ - 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

                   ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกจิใหม้ีประสิทธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  

ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย  

  ๑๖๘๙๘/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๕๘ 

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที ่๒   ๑๘๙๔๑/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๕๙ 

ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนส าหรับการลงทุนในแผนงาน
ระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๕๙ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

  ๒๐๐๓๓/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๖๐ 

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ 
(เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด)  

  ๑๕๗๘๔/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๖๐ 

รายงานผลการด าเนนิกิจกรรมวนัดินโลก และปีดินสากล ป ี๒๕๕๘ และการด าเนินงาน 
Asian Soil Partnership  

  ๑๖๐๑๑/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๖๐ 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาต ิครั้งที่ ๑/๒๕๕๙    ๑๕๙๕๐/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๖๑ 

การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จ านวน ๔๗๘ ราย ตามโครงการปรับโครงสร้าง
และระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.)  

  ๑๗๘๗๒/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๖๒ 

ข้อแนะน าการเริ่มการเพาะปลูกฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๕๙/๖๐    ๑๙๔๒๑/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๖๒ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนที่ท ากินทางการเกษตร ระยะที่ ๒    ๑๙๙๑๙/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๖๓ 

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม  

  ๑๙๘๗๙/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๖๓ 

ขออนุมัติหลักการและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ถือครอง
และท าประโยชน์ในที่ดินที่หน่วยราชการดูแลเนื่องในการสร้างทางหลวง  

  ๑๙๙๒๕/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๖๔ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    ๑๕๖๒๔/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๖๔ 

รายงานแบบบรรจุภัณฑ์ไทยที่ชนะการประกวด WorldStar Awards 2016 และ 
WorldStar Student Awards 2015  

  ๑๘๕๔๕/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๖๕ 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)    ๑๘๙๐๒/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๖๕ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

บรรยากาศงาน Startup Thailand 2016     ๑๖๐๒๔/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๖๖ 

โครงการ Smart Online SMEs (S.O.S) by Thaitrade.com ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
WSIS Prize 2016 สาขา Capacity  Building ขององค์การสหประชาชาติ  

  ๑๙๘๖๐/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๖๖ 
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     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

การทบทวนกลไกการด าเนินการในกรอบอาเซียน    ๑๙๙๑๕/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๖๘ 

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–เมียนมา    ๑๕๘๘๘/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๖๘ 

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–สหราชอาณาจักร    ๑๘๖๖๒/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๖๘ 

ผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่าง
ไทย-สหรัฐฯ (TIFA JC) และการหารือกับภาคเอกชนสหรัฐฯ  

  ๑๗๔๙๘/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๖๙ 

การปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก ๔ และ ๘ ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน    ๑๙๘๒๐/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๖๙ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ    ๒๐๐๗๒/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๗๐ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี : กรณีพบอุปกรณ์บรรจุ
สารกัมมันตรังสีอิริเดียม-๑๙๒ (Ir-192)  

  ๑๘๖๔๗/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๗๑ 

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ 
           ประเทศ 

  

การจัดตั้งและด าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)    ๑๗๘๑๙/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๗๒ 

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

    ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย      
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ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่ ๑/๒๕๕๙     ๑๕๖๓๑/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๗๓ 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

   ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

  

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๒๑   ๑๗๒๘๗/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๗๔ 

สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๒๒   ๑๘๖๖๐/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๗๕ 

    ๙.๕ เร่งรดัการควบคมุมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย     

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)     ๑๖๑๖๓/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๗๕ 

ข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียมความพร้อม
ต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP)  

  ๑๕๙๓๙/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๗๖ 

รายงานสรุปสถานการณ์และการด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือของ
ประเทศไทย ปี ๒๕๕๙  

  ๑๗๘๓๘/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๗๗ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๒/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๗๘ 



 

 - ๑๓ - 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๘/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๗๘ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๗๒/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๗๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๘๒/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๘๐ 

ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ๑๖๐๖๔/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๘๐ 

ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ๑๖๙๘๕/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๘๑ 

ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ๑๗๘๓๓/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๘๒ 

ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ๑๘๙๘๔/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๘๓ 

ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ว ๑๘๓/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๘๕ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติราชการ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

๑๕๗๗๔/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๘๖ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีท่ีมีการยุบสภาท้องถิ่น  

๑๖๔๐๘/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๘๖ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ด ารงต าแหน่ง  

๑๘๓๒๒/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๘๖ 

แนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙   

๑๕๙๓๐/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๘๖ 

แนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๙  

๑๙๔๕๐/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๘๗ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๕๘๐๐/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๘๗ 

แนวทางและมาตรการในการด าเนินการให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีสินทรัพย์
เพ่ิมขึ้น  

๑๕๙๒๓/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๘๗ 

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง มาตรการบัญชี
เล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs  

๑๕๙๒๖/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๘๘ 

การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ว ๑๕๐/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๘๘ 

ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ  

ว ๑๔๙/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๘๙ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๕๘๘๔/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๘๙ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๘๕๔๘/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๘๙ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๙๖๙๐/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๘๙ 

การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙   ว(ร) ๑๐๘/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙๐ 

รายงานผลการด าเนินการตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Market  :  e-market)  
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Bidding  :  e-bidding) 
และการเพ่ิมความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

ว ๑๕๗/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๙๐ 



 

 - ๑๔ - 

รายงานผลการด าเนินการตามประเด็นเรื่องส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๘)  

๑๖๓๙๘/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๙๑ 

รายงานผลการด าเนินการในประเด็นส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘- 
มีนาคม ๒๕๕๙)  

๑๘๓๒๗/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๙๒ 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ  ว ๑๖๐/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๙๒ 
ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   

๑๖๙๓๙/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๙๓ 

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๖๔๑๘/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๙๓ 
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ๑๗๕๔๒/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๙๓ 
การก าหนดเรื่องที่จะด าเนินการเพื่อการปฏิรูปประเทศในระยะที่ ๑   ว(ร) ๑๔๐/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๙๓ 
มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
(เพ่ิมเติม)  

ว ๑๗๐/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๙๔ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และ
การก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๙๗๖๙/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๙๔ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๗ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  

ว ๑๗๗/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๙๔ 

การน าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเรื่องเกี่ยวกับวินัย
การด าเนินการทางวินัย มาบังคับใช้กับข้าราชการศาลยุติธรรม  

๑๙๔๕๖/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๙๕ 

      ๑๐.๑  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๖๐๖๖/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙๕ 

การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑  

๑๖๐๗๔/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙๖ 

การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๖๐๘๒/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙๖ 

การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๖๐๙๐/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙๗ 

การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๖๐๙๘/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙๗ 

การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๖๑๐๖/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙๘ 

การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๖๑๑๔/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙๘ 

การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและปรับเพ่ิมอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  

๑๖๐๔๖/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙๙ 



 

 - ๑๕ - 

ขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) 
จากงบกลางเพิ่มเติม ให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

๑๖๐๕๓/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙๙ 

การขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การครองยศตามโครงการปรับเปลี่ยนก าลังพล  ๑๕๙๐๖/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๙๙ 

การก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ คณะกรรมการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพและคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์แต่งตั้ง  

๑๖๖๖๑/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๐ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....  ๑๖๙๕๗/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๐ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา รวม ๓ ฉบับ  

๑๘๙๑๘/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๐ 

การซ่อมแซมบ้านพักครู   ๑๗๕๓๕/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๑ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๗๕๐๒/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๑ 

       ๑๐.๒  กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก                                              

  

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   

 ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย 
                    บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

สรุปมต-ิข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  

  ๑๘๙๗๖/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๒ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

  ๒๐๐๙๘/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๒ 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ 
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออก 
ใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือ
ประเภท ๒ ของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  

  ๑๖๒๖๓/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๓ 



 

 - ๑๖ - 

ร่างกฎกระทรวงการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. ....   ๑๕๘๖๙/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๓ 

การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ .ศ. ๒๕๕๘ 
(ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด   
และการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
พ.ศ. .... ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศ
รายชื่อหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน)  

  ๑๖๙๙๖/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] 
 
 

 

๑๐๓ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดชนิดของสุราและวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. ....   ๑๖๙๑๗/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๔ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....  

  ๑๖๙๒๔/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๔ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน  
ผู้ด าเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. ....  

 ๑๙๖๗๗/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๔ 

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๙๘๓๐/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๕ 

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๙๗๙๗/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๕ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ 
และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

แนวทางการด าเนินการด้านกฎหมาย [แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี 
(พฤศจิกายน ๒๕๕๘-ตุลาคม ๒๕๕๙) และแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงาน
ตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร]  

  ว ๑๕๑/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๕ 

การเร่งรัดให้ส่วนราชการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรอง   ว(ล) ๑๗๔๕๖/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๖ 

ร่างกฎกระทรวงเพ่ือรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวม ๒ ฉบับ 

  ๑๗๕๕๙/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๖ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จ านวน หรือขนาดของสัตว์น้ า    
ที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ....  

  ๑๗๕๑๘/๕๙ [๑๖/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๗ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 ๑๘๙๒๙/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙] ๑๐๗ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก  
การแทรกแซงของรัฐ  

  



 

 - ๑๗ - 

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

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  
 
 
 
 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "นพรัชบรมราชจักรีวงศ์" (กระทรวงวัฒนธรรม)   
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรายงานการจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “นพรัชบรมราช
จักรีวงศ์” เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ๙ รัชกาล สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อสร้างบ้าน
สร้างเมืองแห่งใหม่ สมดังที่ทรงตั้งพระราชปณิธานไว้ว่า “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษา
ประชาชนแลมนตรี” 
                 ๑.๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงอุปถัมภ์งานศิลปวัฒนธรรมของชาตินานัปการ จนได้รับ    
การขนานนามว่าเป็น “ยุคทองของวรรณคดีและศิลปวัฒนธรรม” แห่งยุครัตนโกสินทร์ 
                    ๑.๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาด้านการค้า และมีพระราชศรัทธาในการศาสนา 
รวมทั้งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์มาท านุบ ารุงบ้านเมืองและแก้วิกฤติชาติ 
                    ๑.๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดรับวิทยาการใหม่ ๆ และขยายพระนครออกไปทางทิศตะวันออก 
รวมทั้งปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ทันสมัย ชาวต่างชาติจึงเรียกช่วงรัชกาลนี้ว่า “ยุคสยามใหม่” 
                 ๑.๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด าเนินพระบรมวิเทโศบายท าให้ชาติผ่านพ้นวิกฤต  
ด้วยพระอัจฉริยภาพ เช่น ทรงปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยทุกด้านไปพร้อมกัน 
                    ๑.๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติ และทรงส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาในทุกระดับ 
                    ๑.๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่    
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชสมัยของพระองค์ 
                    ๑.๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่ตามราชประเพณี ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรไม่รู้ลืม 
                    ๑.๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตั้งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเต็มก าลัง    
ทรงด ารงพระชนม์ชีพด้วยความเรียบง่าย ยึดมั่นในทศพิธราชธรรม พระราชทานหลักในการด าเนินชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อให้พสกนิกร มีความสุขสมบูรณ์ทุกหมู่เหล่า สมดังพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม” 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูล
เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ให้มีเนื้อหาที่กระชับ เข้าใ จง่าย 
และสอดคล้องกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าและสร้างการรับรู้ต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาส่งเสริมให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจมากยิ่งข้ึนด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ทองค า 
ราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาท หนึ่งชนิด เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาแปดร้อยบาท หนึ่งชนิด และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดง
ผสมนิกเกิล) ราคาห้าสิบบาท หน่ึงชนิด ออกใช้เพื่อเป็นท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



               สรปุสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
 
 
 
 
 
 

 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙     
โดยไม่ถือเป็นวันลา 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 

             ๑. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวของหน่วยงานของรัฐ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน ๒๐ วัน โดยนับระยะเวลาตั้งแต่เตรียมการอุปสมบท
ถึงลาสิกขา และอยู่ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม-วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนการปฏิบัติราชการและได้รับ
เงินเดือนตามปกติ 
                ๒. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ในครั้งนีแ้ล้ว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มรับราชการ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยังคงได้รับสิทธิการลาอุปสมบท และยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติ
ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เอกกษัตริย์อัครศิลปิน" เนื่องในโอกาส

มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
             คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรายงานผลการจัดท าสารคดีเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว “เอกกษัตริย์อัครศิลปิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ด้วยส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อธ ารงรักษาและสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา ซึ่งพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปวิทยาการทุกด้าน โดยในด้านศิลปวัฒนธรรม พระองค์ได้มี   
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราโชวาทและแนวพระราชด าริแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติในด้านต่าง ๆ และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีที่ส าคัญ ตลอดจนปรับปรุงงานพิพิธภัณฑ์ 
และโบราณคดี ดังปรากฏตามเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
                ๑. สืบเนื่องจากเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินยังโรงเก็บเรือพระราชพิธีในคลองบางกอกน้อย
และทอดพระเนตรเห็นเรืออยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรม จึงมีพระราชด าริให้มีการฟื้นฟูการเสด็จพระราชด าเนินไปทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค และนับแต่นั้นมาก็มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในงานพระราชพิธีและ
งานรัฐพิธีส าคัญต่าง ๆ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
                ๒. การอนุรักษ์ชุมชนเก่าบริเวณวัดอนงคารามวรวิหาร ซึ่งเป็นนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ถือเป็นโครงการตัวอย่างของงานอนุรักษ์ตามแนวพระราชด าริแบบองค์รวมที่บูรณาการความส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมท่ีดีของชุมชนได้อย่างเหมาะสมยิ่ง 

                 ๓. ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน ซึ่งสะท้อนถึงน้ าพระราชหฤทัยและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว ดังพระราชด ารัสบางตอนที่พระราชทานแก่คณะผู้ถวายงาน ความว่า “...รูปฝาผนังแบบเดิมเป็นคลาสสิก และไม่เขียน
รายละเอียด ตามหน้าคน เขียนใหม่ต้องเป็น Stylized เหมือนจริง เป็นจิตรกรรมสมัยใหม่ ๒ มิติ มีการตัดเส้น...อย่างการเขียนน้ า
ให้เป็นแบบจิตรกรรมประเพณี...เราไม่ได้เขียนให้เหมือนจริง เขียนต้องดีกว่าจินตนาการ...” 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  แนวทางในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย กรณีการน าเรือออกนอกระบบ    
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย กรณีการน าเรือออกนอกระบบ การจ่าย
ค่าชดเชยช่วยเหลือเจ้าของเรือประมง และการน าเรือไปจมท าปะการัง ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
(ศปมผ.) เสนอ โดยก าหนดกรอบแนวทางฯ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การน าเรือออกนอกระบบ กรณีน าไปจมท าปะการังเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายเกี่ยวกับการน าเรือประมงออกนอกระบบ เป็นการด าเนินการตามนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายด้วยการจ่ายค่าชดเชยให้เจ้าของเรือประมงที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยกรมประมง กรมเจ้าท่า และกองทัพเรือ เรียบร้อยแล้ว และการจ่ายเงินก็เป็นไปตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ จึงไม่ได้เป็นการจัดซื้อตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ไม่เข้าข่ายที่จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กระทรวงการคลัง ซึ่งจะด าเนินการให้เจ้าของเรือ ๕๑ ล า 
ตามบัญชีท่ีจะน าไปจมท าปะการังเทียม เป็นเงิน ๑๐๕,๗๗๙,๒๒๐.๔๐ บาท ในวันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ 
                    ๑.๒ การน าเรือออกนอกระบบ กรณีเรือประมง ๓ ล า ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความประสงค์   
จะน าไปใช้ในราชการนั้น จะต้องเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  กระทรวงการคลัง พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจะได้เร่งรัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ด าเนินการต่อไป 
                    ๑.๓ การน าเรือไปจมท าปะการังเทียม จะใช้งบประมาณของกรมประมงในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
โดยให้กรมประมงท าความตกลงกับส านักงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กระทรวงการคลัง เพื่อขอยกเว้น
การปฏิบัติในการจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
จะเร่งรัดกรมประมงให้ด าเนินการต่อไป 
                    ๑.๔ น าผลการน าเรือประมงออกนอกระบบไปประกอบการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการให้ผู้รับผิดชอบ
ของสหภาพยุโรปทราบระหว่างการหารือในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม 
                    ๑.๕ ศปมผ. จะเร่งรัดกรมประมงและกรมเจ้าท่าส ารวจและจัดท าบัญชีเรือประมงที่จะต้องน าออกนอกระบบ    
ในส่วนท่ีเหลือ และประมาณการความต้องการงบประมาณในการน าเรือออกนอกระบบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ศปมผ. รับความเห็นของ
ส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการน าเรือออกนอกระบบ 
จ านวน ๕๑ ล า ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ านวน 
๑๐๕,๗๗๙,๒๒๐.๔๐ บาท ส าหรับค่าใช้จ่ายในการน าเรือไปจมท าปะการังเทียม ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
กรมประมง โดยขอท าความตกลงรายละเอียดกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ    
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความประหยัด 
และความคุ้มค่า รวมถึงประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการและผู้ประกอบการประมงจะได้รับ นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการควบคุม
เครื่องมือท าการประมงที่ผิดกฎหมายด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายสามารถเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม    
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ศปมผ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบและก ากับดูแลการน าเรือไปจมท าปะการังเทียม โดยให้พิจารณาด าเนินการ
ตามแนวปะการังเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม เส้นทางการเดินเรือ และการท าประมงน้ าตื้น 
ทั้งนี้ ให้มีการจัดท าบทความหรือสรุปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการน าเรือไปจมท าปะการังเทียมผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เป็นที่เข้าใจ
ถูกต้องตรงกันด้วย 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาต

ให้คนตา่งด้าวท างานในเรือประมง และการออกหนังสือคนประจ าเรือประมง พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว 
และการอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในเรือประมง และการออกหนังสือคนประจ าเรือประมง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการอ านวย
ความสะดวกในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในเรือประมง และ
การออกหนังสือคนประจ าเรือประมง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการเสนอกฎหมายล าดับรองตามมาตรา ๕ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๘ (๑) 
มาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๑ วรรคสี่ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ (AAPTIP) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย -เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ตามค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๑๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้แทนโครงการฝ่ายออสเตรเลีย เป็นที่ปรึกษา 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ก ากับดูแลงานด้านการต่างประเทศ) เป็นรองประธาน
กรรมการ และมีกรรมการอื่นอีก ๑๕ คน มีอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนและก ากับดูแลการด าเนินงานตามโครงการออสเตรเลีย-เอเชีย 
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ให้มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงานของไทยทั้งในระดับประเทศและ
ภูมิภาค ก าหนดกรอบและแผนงาน เสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนปฏิบัติงานของประเทศไทยภายใต้โครงการฯ 
ร่วมกับผู้แทนโครงการฝ่ายออสเตรเลีย เป็นต้น ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ชี้แจงข้อมูล กรณีค่าบริการอ านวยความสะดวกเพ่ือตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance 

Passenger Processing Service : APPS) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานช้ีแจงข้อมูล กรณีประเทศไทยจัดเก็บค่าบริการอ านวยความสะดวกเพื่อตรวจสอบและ

คัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing Service : APPS) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ระบบ APPS เป็นการคัดกรองผู้โดยสาร Black List ออกจากผู้โดยสารทั่วไปได้ตั้งแต่ผู้โดยสารเช็คอินกับสายการบิน 
ซึ่งเป็นมาตรการอ านวยความสะดวกที่มีผลโดยตรงต่อการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
และส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตามอ านาจกฎหมาย ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการตรวจคนเดินทางเข้าออก ณ ช่องตรวจของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และจะทราบได้ทันทีว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง    
ในประเทศปลายทางหรือไม่ ถ้าประเทศปลายทางนั้นมีระบบ APPS เช่นกัน 
                ๒. ปัจจุบันมีประเทศที่ใช้ระบบ APPS จ านวน ๒๙ ประเทศ และมีการจัดเก็บค่าบริการ APPS จากผู้โดยสาร
จ านวน ๑๘ ประเทศ (เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เก็บค่าบริการ ๔ ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมา) ทั้งนี้ 
ประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการฯ รัฐเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีระบบและบ ารุงรักษาโดยใช้งบประมาณ แต่ ประเทศที่จัดเก็บ
ค่าบริการฯ ถือว่าผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการอ านวยความสะดวกเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
                ๓. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการจัดให้มีระบบ APPS ณ ท่าอากาศยาน จ านวน ๖ แห่ง 
ซึ่งเปิดให้บริการระบบแล้วตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา โดยจัดเก็บค่าบริการฯ ในอัตรา ๓๕ บาทต่อผู้โดยสาร ๑ คน
ต่อเที่ยว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗) ส าหรับท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน จ านวน ๑๘ แห่ง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
จ านวน ๑ แห่ง และบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓ แห่ง คาดว่าจะติดตั้งระบบดังกล่าวแล้วเสร็จพร้อมให้บริการ
ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และจะจัดเก็บค่าบริการฯ อัตราเดียวกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) โดยจะจัดเก็บ
จากผู้โดยสารขาเข้า ผู้โดยสารขาออก ผู้โดยสารเปลี่ยนล า และผู้โดยสารผ่าน รวมทั้งจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบถึงการจัดเก็บ
ค่าบริการฯ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากระบบดังกล่าวก่อนการจัดเก็บค่าบริการฯ 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับส านักงานต ารวจสหพันธ์ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือ

ในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนา ความร่วมมือของต ารวจ [(Memorandum of Understanding 
between The Royal Thai Police (RTP) and Australian Federal Police (AFP) on Combating  Transnational 
Crime and Developing Police Cooperation)] 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับส านักงานต ารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย   
ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของต ารวจ [(Memorandum of Understanding 
between The Royal Thai Police (RTP) and Australian Federal Police (AFP) on Combating Transnational Crime 
and Developing Police Cooperation)] มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือกันบนพื้นฐานความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ
ที่มีอยู่ระหว่างคู่ภาคีทั้งสองฝ่ายในด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการก่อการร้าย 
และมีเป้าหมายเป็นการสร้างกรอบความร่วมมือพื้นฐานระหว่างคู่ภาคีทั้งสองฝ่ายเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึง    
การก่อการร้าย และเพื่อการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของต ารวจ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในการฟื้นฟูภัยพิบัติและ    
การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ     
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

                  ๓. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยและ

คณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด 
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด 
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด (Memorandum of Understanding between 
the Office of the Narcotics Control Board of the Kingdom of Thailand and the National Narcotics Board of the 
Republic of Indonesia on the Cooperation in Controlling Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, their Precursors 
and Chemicals, and Drug Abuse) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีสู่สัญญาในการป้องกันและต่อสู้กับ     
ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด โดยมีขอบเขตความร่วมมือในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น มาตรการลดอุปทานและอุปสงค์ของยาเสพติด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย 
วิธีการค้นหาและตรวจยึดยาเสพติดที่ถูกซุกซ่อน รูปแบบการกระท าความผิด ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมส าหรับการควบคุมยาเสพติด การป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด หลักสูตรทางการศึกษาและการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
รูปแบบการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู การพัฒนาทางเลือก การเสริมสร้างศักยภาพ การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ ยนการเยือนของ
ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งความร่วมมือด้านอื่น ๆ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานกลาง      
ด้านยาเสพติดของไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ     
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ
เสนอ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ วิสัยทัศน์ “พื้นที่ชายแดนเป็นพ้ืนท่ีที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน” 
                  ๑.๒ แนวทางการด าเนินงานตามแผนฯ ได้แก่ (๑) จัดระบบป้องกันพ้ืนท่ีชายแดน (๒) พัฒนาระบบการแจ้งเตือน
ภัยความมั่นคง (๓) จัดท าการเช่ือมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดนประกอบด้วยสินค้า และยานพาหนะ (๔) พัฒนาระบบการสัญจร
ข้ามแดนให้สามารถป้องกันและควบคุมการลักลอบเข้าเมือง และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (๕) จัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน 
(๖) พัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน (๗) ด าเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเง่ือนไขของปัญหา
ความมั่นคงหรือควบคุมการใช้พื้นที่ที่มีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน (๘) พัฒนาระบบการข่าว (๙) สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการ
จิตวิทยาในพ้ืนท่ีชายแดน และ (๑๐) จัดเฝ้าตรวจพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล 
                    ๑.๓ กลไกการบริหารจัดการ ได้แก่ (๑) ระยะปีแรก (ปี ๒๕๕๙) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหาร
จัดการชายแดนเพื่อรองรับการรวมเป็นประชาคมอาเซียนภายใต้คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น
หน่วยขับเคลื่อนการด าเนินการ และ (๒) ระยะตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยคณะกรรมการ      
ร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประสานงานกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ของคณะท างาน น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ/มอบหมายให้หน่วยรับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

                ๒. ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรขยายการเช่ือมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดนไปยังฐานข้อมูล
บุคคลข้ามแดน และควรพัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนให้มีความครอบคลุมไปถึงการเก็บข้อมูล
ของบุคคลและอาการต่าง ๆ ที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคระบาด รวมทั้งควรก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่มีความพร้อม          
ทั้งบทบาท ภารกิจ บุคลากรและงบประมาณ เพื่อให้การด าเนินงานระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. .... 
           คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวนคนต่างด้าว
ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประเทศละจ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน และคนต่างด้าวไร้สัญชาติ จ านวนไม่เกิน ๕๐ คน ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการ   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม
สหพันธรัฐรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
             ๑. รัฐมนตรีกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียได้กล่าวถึงความส าคัญของการประชุมฯ เป็นกิจกรรมส าคัญในการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย ซึ่งเป็นการสนับสนุนประเด็นความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของการประชุม
สุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งได้ให้ความส าคัญต่อความร่วมมือภายใต้กลไก
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus : ADMM-Plus) 
โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่กรุงเทพฯ ส าหรับประเด็นด้านความมั่นคงที่สหพันธรัฐรัสเซียให้ความส าคัญ ได้แก่ 
การก่อการร้ายและการเผยแพร่แนวคิดแบบสุดโต่ง ความมั่นคงทางทะเล และการสู้รบในซีเรีย 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

                ๒. รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (๑) การสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ 
และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาโดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง (๒) ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐ
รัสเซียมีความส าคัญต่อเสถียรภาพ ความมั่นคง และสันติภาพของภูมิภาคและการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน (๓) ความร่วมมือ
ระหว่างกลาโหมอาเซียนกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย ภายใต้กรอบ ADMM-Plus (๔) อาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซียสามารถ
ร่วมมือกันในการลดการแพร่ขยายแนวคิดแบบสุดโต่ง (๕) ภัยพิบัติเป็นความท้าทายที่กองทัพของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ 
คู่เจรจาควรมีการเตรียมความพร้อมร่วมกัน และ (๖) อาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซียควรมีการพัฒนาค่านิยม กลไก และกฎระเบียบ
ด้านความมั่นคงทางทะเลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 
                ๓. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสภาวะแวดล้อม
ด้านความมั่นคงในภูมิภาค โดยอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซียต้องร่วมมือกันสร้างกลไกการด าเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนงาน 
๑๐ ปีของประชาคมอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจาภายใต้กลไก ADMM-Plus ให้ก้าวหนา้อย่างเป็นรูปธรรม 
                ๔. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้หารือทวิภาคีกับมิตรประเทศ ประกอบด้วย (๑) สหพันธรัฐรัสเซีย 
ได้แก่ การขยายความร่วมมือด้านข่าวกรอง การฝึกศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานในไทย (๒) สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ได้แก่ การขยายความร่วมมือด้านการฝึกศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือนของก าลังพลและครอบครัวในทุกระดับ 
และการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ (๓) สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ได้แก่ การจัดตั้งคณะท างานร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการและ   
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน การฝึกศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารในทุกระดับ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าของไทย และการแก้ไขปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชาวโรฮีนจา (๔) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้แก่ การขยายความร่วมมือ
ด้านการฝึกศึกษา และการต่อต้านการก่อการร้าย และ (๕) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ การขยายความร่วมมือ
ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน การแลกเปลี่ยนการเยือน 
การฝึกศึกษาและดูงาน 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนผู้แทนฝ่ายไทยส าหรับการร่วมลงนามในร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

กับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ร่วมลงนามฝ่ายไทยในร่างความตกลง

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร (Agreement between the 
Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Russian Federation on Military 
Cooperation) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรี

กลาโหมอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อพลวัต
ประชาคมอาเซียน (Vientiane Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Promoting Defence Cooperation for 
a Dynamic ASEAN Community) มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนและก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ร่วมกันของกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
เพื่อพลวัตประชาคมอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน และท าให้มั่นใจในการมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข
ของผู้คนในภูมิภาค รวมทั้งได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองร่างเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน 
และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน 
(๒) ร่างเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานของกองก าลังเตรียมพร้อมอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ และ (๓) ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยมอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผู้ร่วมลงนามฝ่ายไทยในร่างปฏิญญาร่วมฯ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและร่างปฏิญญาร่วมของ
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกิจการก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกิจการก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเวลาการเป็น
ก าลังพลส ารอง การยกเว้นการเป็นก าลังพลส ารอง การพ้นจากการเป็นก าลังพลส ารอง การผ่อนผันให้ก าลังพลส ารองไม่ต้องเข้ารับ
ราชการทหาร และกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหาร รวมถึงการแจ้งค าสั่งเรียกโดยวิธีการอื่นเมื่อมี     
การระดมพล ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองตามมาตรา ๑๕ (๑) และวรรคสาม มาตรา ๑๖ วรรคสอง 
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน คร้ังที่ ๑๐ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-จีน อย่างไม่เป็นทางการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-จีน อย่างไม่เป็นทางการ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันลงนาม
ปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อพลวัตประชาคมอาเซียน และให้ความเห็นชอบ
เอกสารความร่วมมือ จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) เอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (๒) เอกสารขอบเขต
การปฏิบัติงานของกองก าลังเตรียมพร้อมอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และ (๓) เอกสาร
แนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน    
กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-จีน อย่างไม่เป็นทางการ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนได้มี
ความเห็นร่วมกันว่า อาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ในสภาวะต้องเผชิญกับภัยคุกคามร่วมกัน โดยความสัมพันธ์อาเซียน-จีน  
ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ควรได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเช่ือใจและเน้นผลประโยชน์
ร่วมกัน ส าหรับกรณีทะเลจีนใต้ ได้เสนอให้แก้ไขปัญหาด้วยความยับยั้งช่ังใจ ไม่ใช้ก าลังข่มขู่ ปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยการปฏิบัติ 
ของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea : DOC) อย่างเต็มที่ และอยู่บนพื้นฐาน
ของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งควรมีการพัฒนาระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเผชิญหน้าโดยไม่ตั้งใจในทะเล (Code for Unplanned 
Encounters at Sea : CUES) เพื่อลดโอกาสในการเกิดและป้องกันเหตุการณ์บานปลายในทะเล รวมทั้งได้แสดงความพร้อมให้การสนับสนุน
ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานร่วมคณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบ 
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
                ๓. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มิตรประเทศ ได้แก่ การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และการสนับสนุนไทยในการเป็นประธานร่วมคณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย      
ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๒ และการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือร่วมกัน
ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการฝึก การศึกษา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  แผนการเจรจาจัดท าอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
               ๑. เห็นชอบแผนการเจรจาจัดท าอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทย     
กับต่างประเทศ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดประเทศคู่เจรจาของประเทศไทย โดยพิจารณาจากข้อกฎหมาย สภาวะทางเศรษฐกิจ 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดท าหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง
ได้รับการทาบทามให้มีการเปิดการเจรจาจัดท าหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน จ านวน ๑๑ ประเทศ 
ประกอบด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่มประเทศในภูมิภาคที่มีศักยภาพและเป็นคู่ค้าที่ส าคัญของประเทศไทย โดยเป็น
การเริ่มเจรจาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และให้ด าเนินการจนกระทั่งเจรจาแล้วเสร็จ โดยแบ่งเป็น (๑) ประเทศที่อยู่   
ในระหว่างการเจรจาฯ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ๓ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และญี่ปุ่น 
และ (๒) ประเทศที่จะเปิดเจรจาแก้ไขอนุสัญญาฯ ฉบับเดิม ๘ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐโปแลนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และรัฐบรูไนดารุสซาลาม ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า 
ในระยะต่อไปกระทรวงการคลังควรให้ความส าคัญกับการเจรจาและจัดท าอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
กับกลุ่มประเทศท่ีนักลงทุนไทยให้ความสนใจ และมีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนเป็นล าดับแรก ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย คร้ังท่ี ๑๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) ครั้งที่ ๑๔ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน
การประชุมและได้ร่วมรับรองถ้อยแถลงประธาน (Chairman’ s Statement) พร้อมกับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิก 
ACD และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ในประเด็นเกี่ยวกับ
การจัดท าวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย ค.ศ. ๒๐๓๐ การส่งเสริมการพัฒนาความเช่ือมโยง การปรับปรุงสาขาความร่วมมือใน ACD 
การจัดตั้งส านักงาน ACD การส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย  
(ACD Summit) ครั้งท่ี ๒ ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณที่เห็นว่า หลายหน่วยงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการประชุม  ACD ครั้งที่ ๑๔ ประกอบกับ
ประเด็นที่ต้องด าเนินการ อาทิ การส่งเสริมการพัฒนาความเช่ือมโยง และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นจ านวนมาก จึงเห็นควรมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศประสานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จัดท าแผนงานโครงการ
หรือกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติและสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และโดยที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS 
ครั้งที่ ๒๑ (the 21st GMS Ministerial Conference) ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หารือเพื่อเน้นย้ าและผลักดันประเด็นต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป นอกจากนี้ ผลการประชุม 
ACD ครั้งที่ ๑๔ มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์
พหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะน าไปสู่การผลักดันเพื่อเป็นผลลัพธ์ของการประชุม ACD Summit ครั้งที่ ๒ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์ (นายมามุด อับบาส) 
ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งการเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยในทุกมิติ 
และจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศท่ีดีอยู่แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือทวิภาคีระหว่างกัน 
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ มีประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ความสัมพันธ์ในภาพรวม ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า การที่ไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน 
มีอาณาเขตครอบคลุมรัฐปาเลสไตน์จะช่วยเพิ่มการติดต่อ ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างไทยกับรัฐปาเลสไตน์   
มากขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ในระดับภาคเอกชนและประชาชนระหว่างประเทศทั้งสอง โดยประธานาธิบดี    
แห่งรัฐปาเลสไตน์ได้แสดงความมุ่งหวังที่จะจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ในประเทศไทย 
                    ๑.๒ ความร่วมมือทางวิชาการ/ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุน
การพัฒนารัฐปาเลสไตน์ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของรัฐปาเลสไตน์ เช่น    
การท่องเที่ยว กีฬา การเกษตร สาธารณสุขและการพัฒนาทักษะวิชาชีพ พร้อมย้ าว่า ไทยยังคงสนับสนุนทุนฝึกอบรมประจ าปีต่อไป 
นอกจากน้ี ไทยได้ให้ความช่วยเหลือรัฐปาเลสไตน์ภายใต้กรอบความร่วมมือ Conference on Cooperation among East Asian 
Countries for Palestinian Development (CEAPAD) ซึ่งท่ีผ่านมา ไทยได้จัดการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรของ
รัฐปาเลสไตน์ และยินดีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CEAPAD ระดับรัฐมนตรีครั้งท่ี ๓ ร่วมกับญี่ปุ่นด้วย 
                    ๑.๓ กระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ
ในตะวันออกกลาง โดยประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์แสดงความหวังให้มีการเจรจากับรัฐอิสราเอลตามแนวทาง two-State solution 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยสนับสนุนการเจรจาระหว่างรัฐปาเลสไตน์กับรัฐอิสราเอลภายใต้กรอบสหประชาชาติและตามแนวทาง 
two-State solution พร้อมท้ังได้ยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาโดยยึดแนวทางการแสวงจุดร่วม
สงวนจุดต่าง 
                ๒. มอบหมายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้แก่ สนับสนุนการพัฒนา         
รัฐปาเลสไตน์โดยใช้กลไกการให้ความช่วยเหลือ/ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการท่องเที่ยว 
การเกษตร การพัฒนาทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมทั้ง
ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงระหว่างกัน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
ระหว่างวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ-์๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ซึ่งผลการประชุมมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ การรายงาน
ภาพรวมการด าเนินงานของคณะท างานอ่ืน ๆ ภายใต้ความร่วมมือเอเปค การรายงานเรื่องการด าเนินงานด้านการปฏิรูปโครงสร้าง 
การหารือระดับนโยบาย และการพิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่ภายใต้ EC 
                    ๑.๒ เห็นชอบสาขาและประเด็นปฏิรูปโครงสร้างที่เห็นควรให้ด าเนินการขับเคลื่อนต่อไปภายใต้วาระใหมส่ าหรบั
การปฏิรูปโครงสร้างเอเปค (Renewed APEC Agenda for Structural Reform : RAASR) ส าหรับปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และมอบหมายให้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละเศรษฐกิจ (Individual Action Plans : IAPs) ต่อไป 
                    ๑.๓ เห็นชอบกลุ่มสาขาบริการเพื่อการจัดท ารายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๕๙ และมอบหมายให้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท ารายงานดังกล่าวต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการจัดท าความร่วมมือด้านการค้าภาคบริการเอเปค การพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรฐานเอเปค การคัดเลือก
บริการสาขาที่จะน ามาก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและปฏิรูป และการให้ความส าคัญกับภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

อาทิ การบริการด้านวิศวกรรม การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา การบริการทดสอบและตรวจสอบสินค้าและวัตถุดิบ การบริการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ การบริการจัดการคลังสินค้า เป็นต้น 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลิตภาพให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย รวมทั้ง
ให้ประสานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ “สาขาและประเด็นปฏิรูปโครงสร้างที่เห็นควรให้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนต่อไปภายใต้วาระใหม่ส าหรับการปฏิรูปโครงสร้างเอเปค (Renewed APEC Agenda for Structural Reform : RAASR) 
ส าหรับปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓” เพื่อให้การขับเคลื่อนสอดคล้องกับการด าเนินงานของรัฐบาล 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง
จัดท ายุทธศาสตร์ไทย-เอเปค แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะผู้แทนพิเศษ 
(Special Envoy) ในระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
สาธารณรัฐเกาหลี-ไทยระดับรองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งพบหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลการเยือน
สาธารณรัฐเกาหลีครั้งนี้ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า ประเทศไทยสามารถเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจให้กับสาธารณรัฐเกาหลีโดยเฉพาะ   
ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุนของสาธารณรัฐเกาหลีมาในประเทศไทย และจะส่งผลต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ของทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายจะเน้นการขับเคลื่อนใน ๓ ด้านคือ โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
การท่องเที่ยว โดยภารกิจจากนี้ไปคือ การจับคู่ส่วนราชการและภาคเอกชนให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลังสาธารณรัฐเกาหลีจะได้ร่วมกันประสานงานจัดท าพิมพ์เขียวข้อริเริ่มความร่วมมือใหม่ทางเศรษฐกิจ
ไทย-เกาหลี ซึ่งเป็นเสมือนแผนปฏิบัติการความร่วมมือ ๓ ด้านดังกล่าวโดยเร็ว 
                    ๑.๒ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนด าเนินการติดตามผลการเยือนในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมความร่วมมือระยะแรกในกิจกรรมที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี    
มีศักยภาพตรงกันโดยเร็วที่สุด 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 

ในโอกาสเยือนประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซีย (CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ คร้ังท่ี ๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (นายฟุมิโอะ คิชิดะ) ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และผลการเข้าร่วมการประชุมว่าด้วย
การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and 
Confidence Building Measures in Asia : CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. ผลการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นายฟุมิโอะ คิชิดะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรีและได้หารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยมี
ประเด็นส าคัญที่ไทยและญี่ปุ่นได้หยิบยกขึ้นหารือ เช่น การส่งเสริมบทบาทของกันและกันในการพัฒนาระหว่างประเทศโดยการผลักดัน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ การสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นผู้น าในการพัฒนา
ภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และประเด็นด้านความมั่นคงในภูมิภาค นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังได้ลงนามบันทึกแสดงเจตจ านง 
ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อจัดตั้งกลไกระดับสูงระหว่างกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรและ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรของไทยในระยะยาว 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

                ๒. การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจในภูมิภาคเอเชีย ที่ประชุมฯ     
ได้ร่วมรับรองปฏิญญาการประชุม CICA ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชียผ่านการเสวนาระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกัน ซึ่งรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอแนวทางให้ CICA ขยายมิติความร่วมมือให้ครอบคลุมการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง และได้เสนอบทบาทของไทยในการเป็นสะพานเช่ือมโยงกรอบความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศต่าง ๆ 
รวมทั้งไทยยังได้หารือทวิภาคีกับหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศสมาชิก CICA และประเทศผู้สังเกตการณ์หลายประเทศเพื่อกระชับ
ความร่วมมือและติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจต่าง ๆ ระหว่างกัน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และประเทศไทย ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มกราคม-๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย   

๖ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โดยศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การแม่น้ าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ระหว่างวันท่ี ๑๙ มกราคม-๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย    
๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
             ๑. การปฏิบัติการภายใต้ภารกิจ ๗ กิจกรรม ได้แก่ การตั้งจุดตรวจจุดสกัด การปิดล้อมตรวจค้น การลาดตระเวน
ทางน้ า การสืบสวนหาข่าว การติดตามบุคคลตามหมายจับ การเฝ้าตรวจและซุ่มโจมตีขบวนการค้ายาเสพติด และการจับกุม 
                ๒. ภารกิจที่ส าคัญและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การประชุมหารือแผนปฏิบัติการ
แม่น้ าโขงปลอดภัย ระยะ ๓ ปี ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ส. (LCDC) และกรมต ารวจสกัดกั้นยาเสพติด (CNPD) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และการประชุมหารือร่วมกับส านักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย เป็นต้น 

                 ๓. ด้านต่างประเทศ ส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations on Drugs and 
Crime-UNODC) ได้เชิญประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพในปี ๒๕๕๘ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการแม่น้ าโขงปลอดภัย ๔ ประเทศ 
ได้แก่ การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (CND) สมัยที่ ๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย และการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยยาเสพติด (UNGASS) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพร่ต่อประชาคมโลกถึงความส าเร็จของโครงการ บทเรียนที่ได้เรียนรู้ ปัญหา
อุปสรรค และความท้าทาย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nations General 
Assembly Special Session 2016-UNGASS 2016) และการเสนอวดิีทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก
หรือ UNGASS 2016 ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ การกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมใหญ่ของหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศระดับสูงที่ก ากับดูแลงานด้านยาเสพติด 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม โดยยืนยันว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการท ายาเสพติดให้ถูกกฎหมาย 
และการลดทอนความเป็นอาชญากรรมโดยเฉพาะผู้กระท าผิดรายส าคัญ พร้อมทั้งสนับสนุนการน าแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วย
การพัฒนาทางเลือกไปใช้โดยบูรณาการเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ 
ได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกช่วยกันสกัดกั้นสารตั้งต้นเข้าสู่แหล่งผลิตโดยด าเนินการตาม “แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย” และ
แสดงความพร้อมของไทยที่จะท างานร่วมกับนานาประเทศบนพื้นฐานของการแบ่งปันความรับผิดชอบและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน
และเชิญประเทศท่ีมีศักยภาพสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                    ๑.๒ การประชุมโต๊ะกลม ประกอบด้วยหัวข้อหลัก คือ ยาเสพติดและสุขภาพ ยาเสพติดและอาชญากรรม ยาเสพติด
และสิทธิมนุษยชน ยาเสพติดและความท้าทายใหม่ ๆ และการพัฒนาทางเลือก โดยแนวโน้มการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะยึดมุมมอง



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

ทางสาธารณสุขมากขึ้นควบคู่ไปกับการป้องกันและปราบปราม สอดคล้องกับทิศทางการแก้ไขกฎหมายในปัจจุบัน โดยค านึงถึง   
สิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมทั้งสตรี เด็ก และเยาวชน เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การติดตามและเฝ้าระวังวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ ๆ ทั้งนี้ ประเทศและองค์การระหว่างประเทศใหญ่ ๆ ได้ยกย่องให้ไทยเป็นผู้น าในเรื่องการพัฒนาทางเลือก
และน าตัวแบบไปใช้ในการท างาน 
                    ๑.๓ การประชุมทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านยาเสพติดได้มีการหารือกับ 
UNODC ร่วมกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อินเดีย เวียดนาม จีน ลาว เมียนมา และออสเตรเลีย โดยได้ผลักดันความร่วมมือ   
ในการควบคุมเคมีภัณฑ์กับอินเดีย แลกเปลี่ยนมุมมองในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกับออสเตรเลีย ส่งเสริมความร่วมมือด้าน   
ยาเสพติดและความร่วมมือตามแนวพรมแดนและการเหย้าเยือนระดับสูงระหว่างลาว เมียนมา และเวียดนาม และได้กระชับความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-จีน 
                    ๑.๔ การจัดกิจกรรมคู่ขนาน ๔ กิจกรรม ได้แก่ (๑) ร่วมกล่าวถ้อยแถลงกับประเทศภาคีสมาชิกกรอบความร่วมมือ 
๗ ฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงร่วมกับจีน เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และส านักงานสหประชาชาติ      
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (The United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) เพื่อประชาสัมพันธ์ความส าเร็จ
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (๒) ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและนโยบายการแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ชนิดกระตุ้นประสาทกับนักวิชาการต่างประเทศ (๓) ผลักดันความเช่ือมโยงงานพัฒนาทางเลือกกับวาระของโลกเรื่องเป้าหมาย    
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (๔) ผลักดันแนวทางการพัฒนาทางเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระยะยาว 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 
ศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในการจัดท า Road Map เพื่อก าหนด
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับภูมิภาคต่อไป 

  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโมฮัมหมัด จาหวัด ซาริฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย การหารือทวิภาคีเกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ด้านการท่องเที่ยว ด้านวิชาการ ด้านความมั่นคง การโอนตัว
นักโทษ และความร่วมมือในกรอบอาเซียน รวมทั้งกิจกรรมทางวิชาการ และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ท่ีเห็นควรซักซ้อมความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าต่างตอบแทนกล่าวคือ รัฐบาลไม่มีนโยบายในการท า Barter trade/ Counter trade/ Account trade 
กับอิหร่าน เนื่องจากยังมีความอ่อนไหวจากการคว่ าบาตรของสหรัฐอเมริกา ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย การหารือกับภาครัฐรัสเซียเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การซื้อขายยางพารา การลงทุน การท่องเที่ยว พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) 
ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union : EEU) การเร่งรัดการเจรจาจัดท าความตกลงด้านต่าง ๆ เพื่อให้
พร้อมลงนามในช่วงการเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการหารือกับภาคเอกชนรัสเซีย และการจัดกิจกรรมเสริมกับภาคธุรกิจ 
                ๒. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด าเนินการติดตามผลการเยือนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อ
เตรียมการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายกรัฐมนตรี 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  ขออนุมัติจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย

กับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Memorandum of Understanding 
on Political Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Ministry 
of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates) โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี พัฒนาความร่วมมือ คู่ภาคีจะส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ความร่วมมือทวิภาคี ซึ่งครอบคลุมในทุกสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ตลอดจนประเด็นในระดับภูมิภาคและระดับระหว่าง
ประเทศอย่างสม่ าเสมอ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทกึความเขา้ใจฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ     
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการ 

ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คร้ังท่ี ๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า 
และวิชาการ ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งท่ี ๑ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ท้ังสองประเทศได้ด าเนินการ
ร่วมกันไว้ รวมถึงประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะพัฒนาและผลักดันให้เกิดความคืบหน้าเพื่อประโยชน์ของการด าเนินความสัมพันธ์ 
โดยประเด็นหลักท่ีหยิบยกขึ้นหารือ ได้แก่ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงิน พลังงาน กลาโหมและความมั่นคง วัฒนธรรม กีฬา 
การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาธารณสุข การเกษตร การศึกษา สิ่งแวดล้อม วิชาการ ตลอดจนการขนส่งและ
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ที่เห็นควรติดตามและประเมินผลความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการ ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ความร่วมมือและขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การน าเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review รอบท่ี ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบความคืบหน้าของการเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review 
(UPR) รอบที่ ๒ ซึ่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council : HRC) ก าหนดให้ไทยเข้าร่วมการน าเสนอ



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

รายงานฯ รอบที่ ๒ ในการประชุมคณะท างาน UPR สมัยที่ ๒๕ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
โดยการน าเสนอรายงานฯ รอบที่ ๒ คณะผู้แทนไทยจะต้องพิจารณาข้อเสนอแนะจากประเทศต่าง ๆ โดยแจ้งข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับ
ทันทีในการประชุมรับรองผลการน าเสนอรายงาน ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งข้อเสนอแนะที่ไทยควรตอบรับในการน าเสนอ
รายงาน ประกอบด้วยข้อเสนอแนะที่ไทยเคยตอบรับแล้วในช่วงการน าเสนอรายงานฯ รอบท่ี ๑ ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล และการด าเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน ข้อเสนอแนะที่เป็นค่านิยมเชิงหลักการที่ไทยยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด 
ข้อเสนอแนะที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างสิทธิมนุษยชนในประเทศ และข้อเสนอแนะที่หน่วยงานมีความพร้อมที่จะ
รับมาด าเนินการ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าของการด าเนินการและจัดเตรียมข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบในโอกาสแรก เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับช้ีแจงหากได้รับการสอบถามในที่ประชุมคณะท างาน UPR 
                    ๑.๒ เห็นชอบกรอบการพิจารณาข้อเสนอแนะในช่วงการน าเสนอรายงานฯ รอบที่ ๒ และค ามั่นโดยสมัครใจของไทย 
และอนุมัติให้คณะผู้แทนไทยพิจารณามีท่าทีในช่วงการน าเสนอรายงานที่นครเจนีวา ตามกรอบดังกล่าว 
                ๒. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า ในการน าเสนอรายงานฯ รอบที่ ๒ มีข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประเด็นท่ีมีความละเอียดอ่อนที่ไทยยังไม่ควรตอบรับ ๓ ประเด็น ได้แก่ กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การเข้าเป็นภาคี
ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ และการส่งกลับผู้ลี้ภัย ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศช้ีแจงเหตุผลกรณีที่ไทย
ยังไม่ตอบรับในประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจน เหมาะสมในการน าเสนอรายงานดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะท างาน UPR ต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค คร้ังท่ี ๒๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการ (๑) ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค มีสาระส าคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในการเปิดเสรี
การค้าและการลงทุน โดยมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ การด าเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ ความคืบหน้าของการศึกษาร่วมเชิงยุทธศาสตร์
เรื่องการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific : FTAAP) แผนการด าเนินงานกรอบความเช่ือมโยง
ห่วงโซ่อุปทาน วาระปฏิบัติการโบราไคย์เพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) และ (๒) ร่างแถลงการณ์
เรื่องการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี มีสาระส าคัญเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้องค์การการค้าโลก โดยมีประเด็นส าคัญ 
ได้แก่ การบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า การใช้มาตรการปกป้องพิเศษ การส ารองสินค้าคงคลัง   
ของรัฐ การพัฒนา MSMEs ไปสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศโดยผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือส าหรับการค้า และการสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ทั้งสองฉบับ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ     
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติการจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
แห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดท าบันทึกความเข้าใจฯ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ความร่วมมือทางวิชาการในการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
บันทึกความเข้าใจฯ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ    
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะท างาน (Working Group) เพื่อด าเนินการ
ตามบันทึกความเข้าใจฯ ควรพิจารณาองค์ประกอบของคณะท างานให้ครอบคลุมขอบเขตความร่วมมือ ซึ่งรวมถึงภาคการศึกษา 
วิจัย หน่วยงานอนุรักษ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งจากภาครัฐและองค์กรนอกภาครัฐ (NGO) เพื่อให้
การด าเนินงานตามความร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งควรพิจารณาสาระของบันทึก
ความเข้าใจฯ ให้สอดคล้องกับวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ความส าคัญกับสาขาความร่วมมือที่มีส่วนสนับสนุน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
และหากมีประเด็นที่จะต้องจัดท าความตกลงในเรื่องของการดูแลสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรม
และโครงการความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้จัดเตรียมข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะ โดยให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การเข้าร่วมเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินงานเพื่อเข้าร่วมเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าด้วย
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The United Nations Programme Network Institutes : PNI) ของสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้รับการประสานจากส านักงานสหประชาชาติ      
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (The United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) ว่า สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทยมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ที่จะเข้าร่วมเป็นสถาบัน PNI พร้อมจัดส่ง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบัน    
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติมาเพื่อพิจารณาในขั้นต้น 
                    ๑.๒ เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติ     
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางกรอบความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันและเพื่อการอ านวยความสะดวกในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างคู่ภาคี เพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่มีร่วมกันในประเด็นเรื่องหลักนิติธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน สันติภาพ
และความมั่นคง 
                    ๑.๓ มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
สนับสนุนการท างานด้านวิชาการของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความร่วมมือกับ UNODC ในขอบเขตที่ระบุ
ไว้ในบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนข้อมูลสถิติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายใต้
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานท่ีกฎหมายบัญญัติ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรมน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
 
 
 
 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  การแต่งต้ังคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยท่ี ๒๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ มอบอ านาจเต็มให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการร่วมอภิปราย ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ลงมติ และลงนามในกรรมสารสุดท้าย (Final Acts) ของสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union : UPU) 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยซึ่งมอบอ านาจเต็ม (Credentials with 
full powers) ให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยส าหรับการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๖ 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรน าผลที่ได้รับจากการประชุมไปใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ด้านกิจการไปรษณีย์ของไทย เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารไปรษณีย์ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
นอกจากนี้ หากคณะผู้แทนจะลงนามรับรองหรือแก้ไขเพิ่มเติมกรรมสารหรือเอกสารใด ๆ ในระหว่างการประชุมซึ่งก่อให้เกิดผลผูกพัน
ทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ คณะผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญฯ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
เรื่องการติดต่อท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีก่อนด าเนินการลงนามความตกลงทุกครั้ง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารอาเซียนที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน คร้ังท่ี ๒๔ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างเอกสารอาเซียนที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี ๒๔ ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย ร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่าน
จากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบเพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในอาเซียน และร่างแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 
๒๐๑๖-๒๐๒๐ โดยร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้น าอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงาน
นอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ ส าหรับร่างแผนงานฯ เป็นกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในอีก 
๕ ปีข้างหน้า และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับรองร่างเอกสารทั้งสองฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไมใช่สาระส าคัญ และไม่ขัดกับหลักการ         
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานด าเนินการได้โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย คร้ังที่ ๔๙ การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ

ผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวกสาม คร้ังท่ี ๑๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ

ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๔๙ การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ
ธนาคารกลางอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี ๑๙ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีกิจกรรมการประชุมต่าง ๆ ดังนี ้
                ๑. การประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๔๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงาน
นโยบายส าคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางต่อที่ประชุม 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๑๙ ที่ประชุม
ได้รับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจโลก การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และความคืบหน้าภายใต้กรอบความร่วมมือ
ทางการเงินอาเซียนบวกสาม 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

                ๓. การประชุมทวิภาคีกับรองประธานธนาคารโลก ได้มีการหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับธนาคารโลก 
                ๔. การประชุมทวิภาคีกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้มีการหารือเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงินและความช่วยเหลือ
ทางวิชาการส าหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและด้านการศึกษา 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขว่าด้วยเร่ืองการด้ือยาต้านจุลชีพในเอเชีย (Tokyo Meeting 
of Health Ministers on Antimicrobial Resistance in Asia) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพในเอเชีย (Tokyo Meeting of Health Ministers on Antimicrobial Resistance in Asia) เมื่อวันที ่
๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเจตจ านงและความมุ่งมั่น
ทางการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพเนื่องจากการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลทั้งในคน ปศุสัตว์ ประมง และเกษตรกรรม 
โดยที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์ของรัฐมนตรีสาธารณสุข (Ministerial Communique) ว่าด้วยความร่วมมือของประเทศในแถบ
เอเชีย-แปซิฟิก ในการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพในเอเชีย และประเทศญี่ปุ่น จะน าแถลงการณ์ดังกล่าวเสนอในการประชุม
ระดับผู้น าประเทศ (G7 Summit) ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และในการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุข ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
ต่อไป 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี   
และส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนหนองคาย โดย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และคณะเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้สรุปรายงานการเดินทางผ่านเข้าออกของคนสัญชาติลาวบริเวณ
ด่านชายแดนหนองคายโดยสังเขป ซึ่งพบว่าการเดินทางเข้าออกเป็นไปตามกฎระเบียบและเรียบร้อยดี รวมทั้งได้หารือข้อราชการ
ร่วมกับ ดร.ค าแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว เกี่ยวกับการเร่งรัดการจัดประชุม
คณะท างานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป .ลาว      
ให้แล้วเสร็จ และสามารถลงนามได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ การส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน ข้อมูล 
ข่าวสาร และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายและระเบียบ นโยบายประกันสังคม 
สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส และ
ระดับวิชาการ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบั ติการและการประชุมร่วมกับ            
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุม        
ในประเทศไทย ๒ รายการ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง ความร่วมมือของโครงการและการประเมินภัย (Regional 
Workshop on Project Coordination and Hazard Assessment) 
                    ๑.๒ การประชุมสนับสนุนการเฝ้าระวังและตอบสนองเพื่อควบคุมโรคในสัตว์ข้ามพรมแดน (Final Coordination 
Meeting on Supporting Early Warning, Response and Control of Transboundary Animal Diseases) 
                ๒. ให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติด าเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจ ากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียทราบ และแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy 
Agency : IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
               ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาโซชิระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อฉลองวาระครบรอบ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์
อาเซียน-รัสเซีย (Sochi Declaration of the ASEAN-Russian Federation Commemorative Summit to Mark the 20th 

Anniversary of ASEAN-Russian Federation Dialogue Relations) เพื่อให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรอง/ลงนามร่างปฏิญญาฯ    
ซึ่งมีสาระส าคัญเพื่อฉลองวาระครบรอบ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย และมุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย 
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (Comprehensive Plan of Action to Promote Cooperation Between the Association of Southeast 
Asian Nations and the Russian Federation 2016-2020) มีสาระส าคัญเพื่อเป็นแผนแม่บทที่ระบุมาตรการต่าง ๆ ซึ่งอาเซียน
และสหพันธรัฐรัสเซียจะร่วมมือกันด าเนินการเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยมีสาขาความร่วมมือที่มีความส าคัญเด่นชัด ได้แก่ ความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อุตสาหกรรม พลังงาน การเงิน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งความร่วมมือ
รายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเตือนภัยล่วงหน้าและการบรรเทาภัยพิบัติ การจัดการ การฟื้นฟูและการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารและการท่องเที่ยว เป็นต้น และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายมีหนังสือแจ้งความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ    
ร่างแผนปฏิบัติการฯ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ 
                    ๑.๓ ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับทราบรายงานข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน-
รัสเซีย เรื่อง อาเซียน-รัสเซีย : หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หลายมิติที่มองไปในอนาคต (Report of the ASEAN-Russia Eminent Persons 
Group-ASEAN and Russia : a Future-Oriented Multidimensional Strategic Partnership) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
แนวทางความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย เพื่อน าไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคตในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมืองและ
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น   
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับรายงานข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน-รัสเซีย ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีอวกาศโดยสันติ การพัฒนา
ของจุดปล่อยจรวดวอสต๊อกนี (Vostochny) ซึ่งเมื่อมีการปล่อยจรวดแล้วอาจต้องมีการแจ้งเตือนถึงวัตถุอวกาศ ในกรณีที่อาจมี   
วัตถุอวกาศตกลงสู่ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน ขอเสนอให้มีการแจ้งเตือนทั้งแบบที่เป็นทางการผ่านกระบวนการปกติ 
และขอให้รัสเซียแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานด้านอวกาศที่รับผิดชอบในประเทศนั้น ๆ โดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย ไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือกระทบ   
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  การลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทยกับรัสเซียเกี่ยวกับความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 
และการเสนอร่างความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เพ่ือด าเนินการลงนามและด าเนินการให้มีผลใช้บังคับ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ถอนเรื่อง การลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทยกับรัสเซียเกี่ยวกับความตกลงเพื่อการส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุน และการเสนอร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อด าเนินการลงนามและด าเนินการให้มีผลใช้บังคับ คืนไปได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง     
การต่างประเทศเสนอ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นว่า ร่างความตกลงฯ มีการระบุในกรณีที่    
รัฐมีการจ่ายค่าทดแทนการเวนคืนล่าช้าฯ จะต้องรวมดอกเบี้ยที่ค านวณตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเชิงพาณิชย์ที่ก าหนดบนพื้นฐาน
ของกลไกตลาด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเชิงพาณิชย์ดังกล่าวจะมีความหมายที่กว้างกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าสูงสุดของ
ธนาคารออมสินตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั้งนี้ หากกระทรวงการต่างประเทศ
มีความเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายภายในประเทศและสามารถด าเนินการได้ กระทรวงการคลังก็ไม่ขัดข้อง
กับร่างความตกลงฯ ดังกล่าว และความเห็นของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในประเด็นการคุ้มครอง
การลงทุนและขอบเขตของการใช้บังคับ รวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนและภาคีคู่สัญญาที่รับการลงทุน ไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง

เกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (Memorandum of Understanding between 
the Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Agriculture of the 
Russian Federation on Agricultural Cooperation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมการค้าในสาขาเกษตรระหว่างกัน มีขอบเขตความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร 
สหกรณ์ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และสาขาท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ ท่ีทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจและเห็นชอบร่วมกัน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร หากขยายขอบเขตเป้าหมาย   
ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อให้การด าเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ บรรลุความร่วมมือทั้งด้านการเกษตร   
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล บุคลากร การวิจัยร่วมด้านการเกษตร การฝึกอบรม ตลอดจนรูปแบบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ        
ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาท่ียั่งยืนของทั้งสองประเทศในด้านการเกษตร และครอบคลุมสาขาความร่วมมือในการพัฒนาการเกษตร    
การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยอาหารและความมั่นคงทางอาหาร และความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย  
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถด าเนินการได้
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ต่อไป 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย) กับหน่วยงานส านักงานเฝ้าระวัง

สุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่จับจากธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงที่น าเข้าและส่งออก 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย)     
กับหน่วยงานส านักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า    



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

ที่จับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงที่น าเข้าและส่งออก โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
ความร่วมมือในการควบคุมความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ า และการยอมรับความเท่าเทียมของระบบตรวจรับรองของทั้งสองหน่วยงาน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รองอธิบดีกรมประมง (นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ เนื่องจาก
อธิบดีกรมประมงติดภารกิจส าคัญ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ที่เห็นควรเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานตามบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งในส่วนการก ากับดูแลและการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจฯ อย่างเคร่งครัด และการช้ีแจงท าความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงานให้กับ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ ออ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้
ภาคเอกชนใช้โอกาสจากบันทึกความเข้าใจฯ ในการปรับปรุงระบบการผลิต แปรรูป และส่งออกให้สอดคล้องตามมาตรฐาน          
ที่ก าหนด รวมทั้งสามารถขยายตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไปยังสหพันธรัฐรัสเซียมากขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ขอความเห็นชอบในหลักการต่อการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย และบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าทวิภาคี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการต่อการจัดท า (๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย มีสาระส าคัญเพื่อขยายและ
ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจ และอ านวยความสะดวกให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศ  
ในเรื่องสินค้าไฮเทคโนโลยีและสินค้านวัตกรรม สินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ข้าวสาลี แป้งข้าวสาลี ข้าว สินค้าประมง เนื้อวัว 
และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่น ๆ รวมทั้งความร่วมมือด้านการค้าบริการ และ (๒) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าทวิภาคี มีสาระส าคัญเพื่อเพิ่มพูนและขยายความร่วมมือด้านการค้า
ทวิภาคีร่วมกัน และเป็นการเสริมประโยชน์จากความร่วมมือด้านเทคนิคและการทหารของทั้งสองฝ่าย โดยให้รัสเซียเพิ่มการน าเข้า
สินค้าเกษตรจากไทย โดยเฉพาะยางพารา ข้าว และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่การเจรจาจัดท าบันทึกความเข้าใจฯ มีการแก้ไข
ถ้อยค าซึ่งไม่มีผลเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถหารือกับกระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และด าเนินการต่อไปได้และน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยไม่ต้องให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
พิจารณาเพิ่มเติมความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ที่ไทยมีศักยภาพในระยะต่อไป เช่น การท่องเที่ยว การบริการสุขภาพ เป็นต้น 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าบริการที่ทั้งสองฝ่ายให้ความส าคัญ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าการค้าและบริการระหว่างกัน        
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมส าหรับการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย มีสาระส าคัญที่มุ่งเน้น
การสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันเป็นผลดีและเน้นการปฏิบัติของโครงการร่วมกัน และเรียกร้องให้มีการสร้างความสัมพันธ์
ฉันมิตรที่เป็นปึกแผ่น การขยายความผูกพันทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอันดีในการด าเนินชีวิต
และการเพิ่มคุณค่าของวัฒนธรรมร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม อาทิ ดนตรี 
โรงละคร หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ มรดกทางวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ภาพยนตร์ ลิขสิทธิ์ และศิลปะในรูปแบบอ่ืน ๆ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรี
วัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย รับรองในแถลงการณ์ร่วมส าหรับการประชุมดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การจัดท าบันทึกว่าด้วยการปรึกษาหารือทางการเมืองและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย

กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการจัดท าและให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกว่าด้วยการปรึกษาหารือทางการเมืองและความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย (Memorandum 
for Political Consultations and Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand 
and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกลไกทวิภาคีเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ โดยการจัดการปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทวิภาคี 
ประเด็นภูมิภาค และประเด็นระหว่างประเทศ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  การประชุมสุดยอดว่าด้วยการด าเนินงานด้านมนุษยธรรม ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อเอกสารรวม ๗ ฉบับ ได้แก่ 
                           ๑.๑.๑ ร่างประกาศค ามั่นของประเทศไทยส าหรับการประชุมเต็มคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค ามั่นเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานด้านมนุษยธรรมโดยรวมในอนาคตของไทย 
                           ๑.๑.๒ ร่างประกาศค ามั่นส าหรับการประชุมโต๊ะกลมระดับผู้น า หัวข้อ “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง-การให้
ค ามั่นเพื่อจัดการกับการพลัดถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค ามั่นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยและการโยกย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 
                          ๑.๑.๓ ร่างประกาศค ามั่นส าหรับการประชุมโต๊ะกลมระดับผู้น า หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติและ      
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-การจัดการความเสี่ยงและวิกฤติที่แตกต่าง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค ามั่นเกี่ยวกับแนวทางการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและแนวทางการจัดการภัยพิบัติของไทยโดยค านึงถึงหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
                          ๑.๑.๔ ร่างกฎบัตรว่าด้วยการครอบคลุมผู้พิการในการด าเนินงานด้านมนุษยธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้และย้ าความส าคัญของการครอบคลุมผู้พิการในการด าเนินงานด้านมนุษยธรรม 
                          ๑.๑.๕ ร่างประกาศค ามั่นในการอนุวัติกฎบัตรว่าด้วยการครอบคลุมผู้พิการในการด าเนินงานด้านมนุษยธรรม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค ามั่นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานในเรื่องผู้พิการของไทย 
                          ๑.๑.๖ ร่างแถลงการณ์แสดงความยึดมั่นต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ทางการเมืองในการยึดมั่นต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
                          ๑.๑.๗ ร่างแถลงการณ์ทางการเมืองส าหรับการประชุมสุดยอดว่าด้วยการด าเนินงานด้านมนุษยธรรม       
มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานด้านมนุษยธรรมแบบใหม่ของสหประชาชาติ 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

                    ๑.๒ เห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) หรือผู้แทนไทยที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ประกาศค ามั่นฯ รวมถึงลงนามรับรองร่างกฎบัตรฯ และรับรองร่างแถลงการณ์ฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดเตรียมข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยการด าเนนิงานดา้นมนษุยธรรม 
(World Humanitarian Summit : WHS) ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี เช่น การดูแลผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้ง
ให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขท่ีขอเพิ่มข้อความในร่างประกาศค ามั่นของประเทศไทยส าหรับการประชุมเต็มคณะ และ
ปรับข้อความในร่างประกาศค ามั่นส าหรับการประชุมโต๊ะกลุ่มผู้น าฯ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศค ามั่น ร่างกฎบัตร และร่างแถลงการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ด้านมนุษยธรรม ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ด าเนินการได้โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  รายงานผลการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของ
สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์  และรายงานผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรายงานผลการเยือนสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี       
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. รายงานผลการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เชค อับดุลลาบิน ซายิด อัล นะห์ยาน) เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
                    ๑.๑ ผลการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรี โดยทั้งสองฝ่ายประสงค์จะจัดตั้งสภาธุรกิจร่วมกันและสนับสนุนระหว่างกัน
ในด้านความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
                    ๑.๒ ผลการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการ ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งท่ี ๑ โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะเป็นประตูเช่ือมต่อ
หลักระหว่างกันในภูมิภาค รวมทั้งได้ลงนามรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ 
                ๒. รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
                    ๒.๑ ผลการหารือร่วมกับประธานาธิบดีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยยืนยันความพร้อมของรัฐบาลไทย   
ที่จะท างานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทั้งทวิภาคี
และไตรภาคี โดยเฉพาะโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย นอกจากน้ีฝ่ายไทยพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและให้
ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการเกษตรในรัฐยะไข่ รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยดูแลแรงงานและคาดว่านักธุรกิจไทยจะลงทุน
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพิ่มขึ้น 
                    ๒.๒ ผลการหารือกับที่ปรึกษาแห่งรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีประจ าส านักประธานาธิบดี
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (นางออง ซาน ซู จี) ฝ่ายไทยย้ าค าเชิญของนายกรัฐมนตรีที่จะเชิญนางออง ซาน ซู จี เยือนไทย 
และขอให้ดูแลภาคเอกชนไทยที่ลงทุนและท าธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เสนอให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เมียนมา ด้วย โดยนางออง ซาน ซู จี แสดงความยินดีที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นประธาน 
กลุ่ม ๗๗ และหารือกันในประเด็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยดูแลแรงงานและให้
การศึกษาแก่ลูกหลานของผู้หนีภัยการสู้รบ 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  การลงนามในความตกลง FATCA และ MOU 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงนามในความตกลง (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) และบันทึก
ความเข้าใจประกอบการลงนามในความตกลง FATCA (MOU) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเอกอัครราชทูตแห่งสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทยได้มีการลงนามในความตกลง FATCA 
และ MOU โดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาแจ้งว่าไม่จ าเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) เนื่องจากเอกอัครราชทูต
แห่งสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทยมีอ านาจในการลงนามในความตกลง FATCA และ MOU อยู่แล้ว เพราะความตกลง FATCA 
เป็นความตกลงที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารจึงไม่จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา (U.S. Senate) ในการให้สัตยาบัน 
ดังนั้น การลงนามในความตกลง FATCA และ MOU ไม่จ าเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท 
สมัยท่ี ๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

เจรจาระหว่างรัฐบาลไทยในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท สมัยที่ ๗ [the Seventh 
session Intergovernmental Negotiating Committee (INC) to prepare a global legally binding instrument on mercury] 
ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุม the King Hussein Bin Talal Convention Centre ราชอาณาจักรฮัชไมต์
จอร์แดน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. ที่ประชุมฯ มีมติรับรองโดยช่ัวคราวระหว่างรอการพิจารณารับรองอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมรัฐภาคีสมัยแรก 
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ค าแนะน าเพื่อช่วยเหลือภาคีในการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ภายใต้ข้อ ๓ (แหล่งอุปทานปรอทและ
การค้าปรอท) (๒) แนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อลดการใช้ปรอทในเหมืองแร่ทองค าพื้นบ้านและขนาดเล็ก และ 
(๓) แนวทางเพื่อลดการปลดปล่อยปรอทสู่อากาศ 
                ๒. ที่ประชุมฯ ยังไม่บรรลุข้อตกลงในประเด็นต่าง ๆ และมีมติให้น าเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมในโอกาสถัดไป 
ได้แก่ (๑) ร่างค าแนะน าในการระบุคลังปรอทหรือสารประกอบปรอท (individual stocks) ที่มีปริมาณมากกว่า ๕๐ เมตริกตัน 
และแหล่งอุปทานปรอท (sources of mercury supply generating stocks) ที่ก่อให้เกิดปรอทหรือสารประกอบปรอทมากกว่า 
๑๐ เมตริกตันต่อปี (๒) Roadmap ส าหรับการพัฒนาแนวทางการเก็บกักอย่างช่ัวคราวของปรอทท่ีไม่ใช่ของเสียปรอทแบบเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (๓) การก าหนดค่า mercury thresholds เพื่อพิจารณาว่าของเสียนั้นเป็นของเสียปรอท และ (๔) แนวทางการจัดพื้นที่
ปนเปื้อนปรอท 
                ๓. สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องด าเนินการต่อไป คือ เตรียมการภาคยานุวัติในอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท เพื่อประโยชน์
ในการลดความเสี่ยงอันตรายของสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากปรอทและสารประกอบปรอทอันจะน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป และการด าเนินการเพื่อรองรับการมีผลใช้บังคับของอนุสัญญามินามาตะฯ อาทิ การเผยแพร่ข้อมูล และเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นภายใต้อนุสัญญามินามาตะฯ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าว ด าเนินมาตรการเพื่อลดการปลดปล่อย และการปล่อยปรอทและสารประกอบ
ปรอทสู่อากาศ แหล่งน้ า และดิน และติดตามตรวจสอบปรอทและสารประกอบปรอทในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ผลกิจกรรมเพ่ิมเติมของนายกรัฐมนตรีระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ระหว่าง
วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลกิจกรรมเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา 
สมัยพิเศษ ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้า
ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ท างานด้านอวกาศภายใต้องค์การบริหารการบิน
และอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NASA) และกลุ่มนักวิชาชีพไทยจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (Association 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

of Thai Professionals in America and Canada : ATPAC) และกลุ่มนักวิชาชีพสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยนายกรัฐมนตรี   
ได้มอบแนวทางในการด าเนินการและขอให้ทุกฝ่ายติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในประเด็นส าคัญ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายของ    
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การพัฒนาระบบความมั่นคงทางไซเบอร์ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านแอนิเมชัน 
                ๒. การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายเหวียน เติ๊น สุง (HE. Mr. Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรี
เวียดนาม โดยมีประเด็นหารือที่ส าคัญเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ (การค้าการลงทุน) ด้านความมั่นคง ด้านแรงงาน และด้านประมง 
ทั้งนี้ การหารือทวิภาคีดังกล่าวสะท้อนความพยายามของเวียดนามในการผลักดันในทุกระดับให้ไทยอนุญาตให้แรงงานเวียดนาม    
ที่ลักลอบท างานในประเทศไทยทุกคนได้รับการผ่อนผันให้ท างานได้ทุกอาชีพเหมือนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ จึงพยายามผลักดัน
ให้จัดตั้งกลไกหารือ ad-hoc ในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยเห็นพ้องกันว่า
แรงงานเวียดนามมีลักษณะเฉพาะและมีศักยภาพในการผันตัวเป็นเจ้าของกิจการ อีกทั้งจ านวนที่ลักลอบท างานในไทยในปัจจุบัน    
ยังอยู่ในระดับท่ีน่าจะควบคุมได้ไม่เหมือนกรณี ๓ สัญชาติ จึงไม่ควรเปิดจดทะเบียนใด ๆ เพิ่มเติมให้แก่แรงงานเวียดนาม แต่ควร
ส่งเสริมให้มีการน าเข้าแรงงานตามบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลทั้งสองที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งใช้กลไกหารือของ
กระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  การเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)์   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี
กับนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกาในโอกาสที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีศรีลังกา และหารือทวิภาคี
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีรัฐมนตรีเศรษฐกิจไทย-ศรีลังกา (Economic 
Ministers’ Meeting) ครั้งที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น พบหารือระหว่างภาคเอกชนไทย-ศรีลังกา กล่าวสุนทรพจน์    
ในงานสัมมนาทางธุรกิจ (Business Forum) เยี่ยมชมกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) เยี่ยมชมท่าเรือโคลัมโบ 
และสถานที่ส าคัญทางศาสนา นอกจากนี้ ยังได้ลงนามความตกลง จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ   
ทางวิชาการ แผนปฏิบัติการร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา (๒๕๕๙-๒๕๖๑) และหนังสือแสดงเจตจ านงว่าด้วย    
การส่งเสริมอุตสาหกรรมระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทยกับคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมศรีลังกา 

                  ๒. มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการติดตามผลการเยือนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านศาสนาและวัฒนธรรม ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านวิชาการ 
และความร่วมมือในกรอบพหุภาคี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
การสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Memorandum of Understanding between the Ministry of Information and Communication Technology 
of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Communications and Information of the Republic of Singapore 
for Cooperation in the Field of Information and Communication Technology) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการแบ่งปันประสบการณ์
และความรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความรู้และการพัฒนาด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การแลกเปลี่ยนทัศนะและความร่วมมือในการยกระดับระบบนิเวศด้วยธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดหรือการอ านวย
ความสะดวกการฝึกอบรมและโปรแกรมการพัฒนาความสามารถ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
และความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจของคู่ภาคี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญ



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการได้ 
โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยท่ี ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
สมัยที่ ๒ ประกอบด้วย (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ าคณะผู้แทนไทย (๒) ผู้แทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และ (๔) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒     
เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก รวมทั้งเป็นแนวทางการบูรณาการมิติสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มิติสังคมและมิติเศรษฐกิจ
เพื่อการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และมีสาระส าคัญเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นส่วนร่วมหนึ่งที่น าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในประเด็น
ส าคัญ การสร้างความเข้มแข็งและประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างข้อตกลง     
พหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรอง
ในร่างปฏิญญาฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานต ารวจสหพันธ์ออสเตรเลียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
ส านักงานต ารวจสหพันธ์ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือ  
(Memorandum of Understanding between the Office of the Narcotics Control Board and The Australian Federal Police 
on Combating Transnational Crimes and Enhancing Cooperation) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันระหว่างคู่ภาคีในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเช่ือมโยงกับ
การลักลอบค้ายาเสพติด และมีเป้าหมายเป็นการสร้างกรอบความร่วมมือพื้นฐานระหว่างคู่ภาคีในการต่อสู้กับการลักลอบค้ายาเสพติด 
                    ๑.๒ อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและส านักงานต ารวจสหพันธ์ออสเตรเลียว่าดว้ย
การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Memorandum of Understanding between the Department of Special Investigation and 
The Australian Federal Police on Combating Transnational Crime) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมข้อตกลงความร่วมมือที่มีอยู่
ในปัจจุบันระหว่างคู่ภาคีสองฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนของการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ 
ซึ่งรวมถึงการก่อการร้าย 
                    ๑.๓ อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ     
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ     
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และ      

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ 
(International Convention for the Protection of all Persons from Enforced disappearance : CED) และเสนออนุสัญญาฯ 
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
ตามมาตรา ๒๓ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....     
มีสาระส าคัญเพื่อให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย อันเป็นกฎหมาย    
ที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือร่วมลงนาม ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ตามหมวด ๑ มาตรา ๕,๖,๗      
ซึ่งระบุการลงโทษผู้กระท าความผิดยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งการด าเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหายควรได้รับการพิจารณาผลกระทบและความพร้อมที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธภิาพ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นว่า 
ประเทศไทยมีกฎหมายความมั่นคงส าคัญที่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบเพิ่มเติมจากอนุสัญญาฯ คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
พ.ศ. ๒๔๕๗ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ควรขอรับความเห็นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมาย
ทัง้สองฉบับเพื่อเพิ่มความรอบคอบรัดกุมในการพิจารณาภาพรวมของข้อเสนอนี้ด้วย รวมทั้งประเด็นการรับรองหลักการไม่ผลักดันกลับ 
(Non-refoulement) ตามมาตรา ๑๔ หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอนี้ ก็อาจมอบให้กระทรวงยุติธรรมหารือกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของประเด็นดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติในภาพรวมมีความสอดคล้องไม่ขัดกันก่อนน าเสนอสภานติบิญัญตัแิหง่ชาติ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. รับทราบแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
โดยได้จัดท าแผนการจัดท ากฎหมายฯ เรียบร้อยแล้ว คือ (๑) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัด
เสรีภาพ (ร่างมาตรา ๑๙) (๒) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดให้มีนักนิติวิทยาศาสตร์ แพทย์ หรือจิตแพทย์ 
และวิธีการสืบสวนสอบสวน (ร่างมาตรา ๓๘) (๓) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน พนักงาน
สอบสวน ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินคดี และที่ปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้สูญหาย (ร่างมาตรา ๔๓) 
ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากประกาศพระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  การขอรับจัดสรรงบกลางส าหรับการช าระเงินทุนงวดแรกในการจัดต้ังธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย 

และการสงวนสิทธิไม่ยกเว้นภาษีจากคนชาติในส่วนของประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒,๐๒๗,๐๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อช าระเงินทุนงวดแรกในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) ในส่วนของประเทศไทย จ านวน ๕๗.๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๒. มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกเก็บภาษีจากเงินเดือนและเงินชดเชยที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยของบุคลากรของธนาคารที่เป็นพลเมืองไทยหรือมีสัญชาติไทย พร้อมกับการยื่นสัตยาบันสาร หลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติ
ให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้กระทรวงการคลัง
ด าเนินการส่งมอบให้แก่ธนาคาร AIIB ต่อไป 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังที่ ๙ และ

การประชุมที่เกี่ยวข้อง (9th ASEAN Ministers Meeting on Education and the related Meetings) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบหรือรับรองเอกสาร ๔ ฉบับ ที่จะมีการรับรองและลงนามในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 
ครั้งที่ ๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (9th ASEAN Ministers Meeting on Education and the related Meetings) ซึ่งก าหนด
จัดประชุมระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ
ไทยในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถ
เป็นแรงงานส าคัญในการพัฒนาภูมิภาค และมีขีดความสามารถทัดเทียมในสากลโลก ได้แก่ 
                          ๑.๑.๑ (ร่าง) แผน ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ASEAN 5-Year Work Plan 
on Education 2016-2020) 
                          ๑.๑.๒ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการศึกษาเพื่อเด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on Education 
for Out-of-School Children) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
และบรรจุเป็นเอกสารประกอบการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๘ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนกันยายน 
๒๕๕๙ 
                          ๑.๑.๓ (ร่าง) กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (The Charter of ASEAN University Network : 
AUN Charter) 
                          ๑.๑.๔ (ร่าง) ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับรัฐบาลฮังการี (Cooperation Agreement 
between ASEAN and Hungary) 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามใน (ร่าง) ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับ
รัฐบาลฮังการี (Cooperation Agreement between ASEAN and Hungary) ในฐานะผู้ลงนามฝ่ายอาเซียน 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัและไมข่ดักบัหลกัการทีค่ณะรฐัมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  รายงานผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี และผลการเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
อาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็น

ทางการของนายกรัฐมนตรี และผลการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. ผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียฯ นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง    
รวม ๑๔ ฉบับ และได้เห็นพ้องที่จะจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ในปี ๒๕๖๐ และ
เพิ่มมูลค่าการค้าเป็น ๕ เท่า ภายใน ๕ ปี (ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยรัสเซียสนใจที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากไทย
และยินดีเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย [Eurasian Economic Union (EAEU)] รวมทั้ง
พร้อมที่จะเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ไทย ส่วนไทยสนใจที่จะซื้อยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยจากรัสเซีย 
และยินดีเป็นฐานการผลิตและประตูสู่อาเซียนของรัสเซีย และพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งเสนอให้ มี
การเปิดเที่ยวบินตรงจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปยังจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ต และได้เชิญชวนหน่วยงานด้านอวกาศของ
รัสเซียมาจัดแสดงนิทรรศการอวกาศในประเทศไทย รวมทั้งเชิญชวนนักธุรกิจรัสเซียมาลงทุนใน Super-Cluster และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของไทยด้วย 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

                ๒. ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ที่ประชุมสนับสนุนรัสเซียให้มีบทบาทที่สร้างสรรค์มากขึ้นในภูมิภาค
เอเชีย-แปฟิซิกท่ีมีอาเซียนเป็นแกนกลาง และเห็นพ้องที่จะเน้นการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ โดยนายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนบทบาทของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และส่งเสริมให้อาเซียน
และรัสเซียขยายความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเซียน 
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะขยายการค้าและการลงทุน และสนับสนุนให้มีการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) 
ระหว่างอาเซียนและ EAEU 
                ๓. เรื่องอื่น ๆ ไทยยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกประเทศและ
องค์การระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ร่วมกัน ทั้งนี้ 
นายกรัฐมนตรีได้ขอให้รัสเซียส่งหัวหน้ารัฐบาลเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) 
ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้ พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเกี่ยวกับความร่วมมือ
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การแก้ปัญหาบริเวณชายแดนและการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน โดยเมียนมาขอให้ไทยดูแลแรงงาน
เมียนมาด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกระบวนการบาหลี คร้ังท่ี ๖ และปฏิญญาบาหลี เร่ือง การลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ 
และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของกระบวนการบาหลี ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยร่วมการประชุมฯ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานต ารวจแห่งชาติทราบต่อไปด้วย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาบาหลี เรื่อง การลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งยืนยันเจตนารมณ์ร่วมของประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีในการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติอย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักการการแบ่งเบาภาระระหว่างประเทศ โดยคณะผู้แทนไทย
สามารถเจรจากับที่ประชุมให้รวมประเด็นที่ไทยให้ความส าคัญเข้าในปฏิญญาฯ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ การเพิ่มขีดความสามารถ
ให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย และการค้นหาและกู้ภัย การให้องค์กรด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานเพื่อร่วมกับรัฐในการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและเป็นระบบ การส่งเสริมความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งจากภาคเอกชนและประชาสังคม ตลอดจนความส าคัญของการท าโครงการประชาสัมพันธ์ (Information 
Campaign) เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติเพิ่มขึ้น และส่งสัญญาณไปยังขบวนการลักลอบขนคนและค้ามนุษย์   
ถึงความจริงจังของภาครัฐในการปราบปราม 
                ๒. ในระหว่างการประชุมฯ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Volker Turk 
ผู้ช่วยข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR) และนาย William 
Lacy Swing ผู้อ านวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM) 
โดยได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเตรียมการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
ในพื้นที่พักพิงช่ัวคราวตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา นอกจากน้ี ได้พบกับนาย Ratu Inoke Kubuabola รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศฟิจิ นาย Mohamed Saeed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจมัลดีฟส์ และนาย David Adeang 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการควบคุมพรมแดนนาอูรู เพื่อขอรับการสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติของไทยส าหรับวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงานในอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 

             ๑. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงานในอนาคตแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทยว่ าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

และการสื่อสาร (Memorandum of Understanding between the Ministry of Science, ICT and Future Planning of 
the Republic of Korea and the Ministry of Information and Communication Technology of the Kingdom of Thailand 
on Cooperation in the Field of Information and Communication Technology) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงานในอนาคตแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี (H.E. Mr. Choi Yanghee) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยบันทึกความเข้าใจฯ   
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ 
โดยส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อการพัฒนาในสาขาไอซีที โดยมีขอบเขตความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ 
จะมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันท่ีลงนามโดยคู่ภาคี เว้นแต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอยุติโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
แก่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลา ๓ เดือน 
                ๒. ผลการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยกับรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงานในอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (H.E. Mr. Choi Yanghee) เมื่อวันที ่
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับสาธารณรัฐเกาหลี 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  การเข้าร่วมโครงการ The ratification and early implementation of the Minamata Convention on Mercury 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการของบันทึกข้อตกลงโครงการ The ratification and early implementation of 
the Minamata Convention on Mercury ซึ่งเป็นการด าเนินการเพื่อประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปรอท และการเข้าร่วม
เป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท การประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ รวมทั้งการวิเคราะห์กฎหมายที่จ าเป็นส าหรับ
การเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ การจัดเตรียมแผนการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ และการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดยหน่วยงาน United Nation Institute for Training and Research (UNITAR) จะให้
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมด าเนินโครงการฯ และมอบหมายให้
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในบันทึกข้อตกลงโครงการฯ 
                    ๑.๓ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์    
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควร
พิจารณาเพิ่มหน่วยงานระดับชาติและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการในภาคผนวก ๑ ให้ครอบคลุมหน่วยงานที่จะมีส่วนส าคัญ
ในช่วงปฏิบัติการตามอนุสัญญาฯ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการขยะที่สามารถเป็นแหล่งปลดปล่อย
ปรอทที่ส าคัญ ทั้งจากซากผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอทที่หมดอายุแล้ว และน ามาทิ้งปะปนกับขยะชุมชน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอท
ตามที่ระบุในข้อ ๔ และภาคผนวก A และจากการเผาไหม้ขยะชุมชน ตามที่ระบุในข้อ ๘ การปลดปล่อย และภาคผนวก D ของ
อนุสัญญาฯ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 

ติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  ขออนุมัติจัดท าบันทึกช่วยจ าระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป    

เพ่ือจัดการประชุม 2016 OSCE Asian Conference 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกช่วยจ าระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การว่าด้วย
ความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปเรื่องการประชุม 2016 OSCE Asian Conference ภายใต้หัวข้อหลัก การเสริมสร้างความมั่นคง
ที่ครอบคลุมในทุกมิติ (Aide-Memoire between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

Organization for Security and Co-operation in Europe with respect to the 2016 OSCE Asian Conference on 
Strengthening Comprehensive Security) เป็นเอกสารเพื่อแบ่งภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างไทยกับ
องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe : OSCE)    
เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยรายละเอียดส าคัญต่าง ๆ เช่น ขอบข่ายงาน ค่าใช้จ่ายที่ทั้งสองฝ่าย
ต้องรับผิดชอบ ความรับผิดชอบของฝ่ายไทยที่จะด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างรวดเร็วและไม่มี
ค่าใช้จ่าย การรักษาความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม การให้เอกสิทธ์ิที่จ าเป็นแก่ OSCE (การให้การยกเว้นภาษีทางอ้อมและ
ภาษีศุลกากรส าหรับรายการอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ฝ่าย OSCE จะน ามาใช้ในการประชุมฯ) การโอนเงินและถอนเงินของ OSCE ที่จะใช้
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งส านักงานเลขาธิการองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 
(Organization for Security and Co-operation in Europe : OSCE) โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ว่า รัฐบาลไทย
เห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนบันทึกช่วยจ าฯ โดยไม่ต้องลงนาม 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกฯ ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 

ติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  การแลกเปลี่ยนหนังสือและการจัดท าความตกลงโครงการ ASEAN Secretariat Post 2015-Institutional Strengthening 

and Capacity Development (2016-2018) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนและร่างความตกลงว่าด้วยการด าเนินโครงการ          
ส านักเลขาธิการอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘-การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพองค์กร (๒๕๕๙-๒๕๖๑) [ASEAN Secretariat 
Post 2015-Institutional Strengthening and Capacity Development (2016-2018)] โดยร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ มีสาระ
เป็นการตอบรับข้อเสนอของฝ่ายเยอรมนี โดยระบุข้อเสนอที่จะให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพแก่       
ส านักเลขาธิการอาเซียน ระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็นมูลค่ารวม ๑,๙๕๐,๐๐๐ ยูโร โดยให้สมาคมเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit : GIZ) และส านักเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ด าเนินโครงการ 
ส่วนร่างความตกลงว่าด้วยการด าเนินโครงการฯ จัดท าขึ้นระหว่าง GIZ กับอาเซียน โดยระบุรายละเอียดของการด าเนินโครงการ 
เช่น การสนับสนุนทางการเงิน/ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดหาสถานที่ การบริหารจัดการโครงการ การประเมินผล 
การปรับแก้ และบอกเลิกความตกลง รวมทั้งการระงับข้อพิพาทและการตีความ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนและความตกลง
ว่าด้วยการด าเนินโครงการฯ รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความยินยอมของรัฐบาลไทยให้ส านักเลขาธิการอาเซียนทราบ
ผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนและร่างความตกลงว่าด้วยการด าเนิน
โครงการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่ างประเทศ
ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

 ๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙    

        เร่ือง การขับเคลื่อนโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการ
ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบ
กรอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗) และการก่อสร้างโครงการระยะที่ ๑ โครงการอาคารพักอาศัย
แปลง G ตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอ และขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาวิเคราะห์ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ส าหรับการก่อสร้างโครงการระยะที่ ๑ จะเป็นการพัฒนา
โครงการอาคารพักอาศัยแปลง G รวม ๓๓๔ หน่วย เป็นอาคารพักอาศัยสูง ๒๘ ช้ัน ๑ อาคาร ขนาดห้องพักอาศัยประมาณ ๓๓ ตารางเมตร 
ที่จอดรถ ๑๕๕ คัน และส่วนบริการชุมชน โดยก่อสร้างอาคารบนที่ดินว่างของส านักงานเคหะชุมชนดินแดน ๑ วงเงินลงทุนรวม 
๔๖๐.๕๓ ล้านบาท ท้ังนี้ ได้จัดท าแบบก่อสร้างอาคารแปลง G เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประมาณราคากลางและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ    
ที่เห็นควรศึกษาแนวทางการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงิน
ของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และค านึงถึงความประหยัด ความต้องการและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนท่ีดีขึ้น และประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนในพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มีสภาพทรุดโทรมและไม่เหมาะสม เช่น 
ชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อจัดระเบียบให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การก ากับดูแลราคาสินค้าและลดภาระค่าครองชีพประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเกี่ยวกับการก ากับดูแลราคาสินค้าและลดภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
และเทศกาลต่าง ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. มาตรการก ากับดูแลราคาสินค้าและบริการ ได้แก่ การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมปี ๒๕๕๙ การติดตาม
ดูแลราคาสินค้าเป็นประจ า และจัดท าแผนงานการตรวจสอบราคาสินค้าท้ังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
 ๒. การตรวจสอบราคาจ าหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่น ในช่วง
เทศกาลตรุษจีน พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ราคาจ าหน่ายอยู่ในระดับปกติ มีสินค้าบางรายการปรับราคาสูงขึ้นเนื่องจาก
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในช่วงตรุษจีน เช่น อาหารทะเล ผลไม้บางชนิดที่ประชาชนนิยมซื้อ เช่น กล้วยหอมทอง ส้ม เป็นต้น และ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ ไม่มีการฉวยโอกาสปรับราคาสูงเกินสมควร ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการ
บางรายไม่ปิดป้ายแสดงราคาจ าหน่าย ได้มีการตักเตือนและเปรียบเทียบปรับส าหรับรายที่มีการท าผิดซ้ า รวมทั้งมีการรับเรื่องร้องเรียน
ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน ๑๕๖๙ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ระหว่าง ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๑๙ ราย โดยจ าแนกเป็นเรื่อง
ร้องเรียนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจ าหน่าย ปิดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายปลีกไม่ตรงกับราคาที่จ าหน่าย จ าหน่าย
ราคาแพงหรือปรับราคาจ าหน่ายสูงขึ้น และใช้เครื่องช่ังที่ไม่ได้มาตรฐานน้ าหนักขาด หากพบว่ามีการกระท าความผิดจะด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๓. แนวทางและมาตรการก ากับดูแลมิให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น กรณีที่พบว่ามีการฉวยโอกาส
ปรับราคาสินค้าสูงเกินสมควรหรือรับซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรในราคาต่ าเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรจะมีการตรวจสอบ
ราคาต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และอาจจะก าหนดเป็นสินค้าควบคุม 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

 ๔. แผนการด าเนินงานดูแลค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการจัดงานลดราคาจ าหน่ายสินค้าร่วมกับ
ภาคเอกชน การจัดงาน Thailand Brand Sale การจัดงาน “อิ่มท้องทั่วไทย ไปกับหนูณิชย์” ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และ    
การจัดงานมหกรรมธงฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี วันท่ี ๔-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ าคูคลอง ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย แผนงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และแผนงานส าคัญ (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๙) ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้า   
ในการด าเนินการ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพื่อรับผิดชอบโครงการโดยเฉพาะ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการด าเนินงาน มีการบูรณาการแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดชุดปฏิบัติการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง        
มีการลงติดตามงานของรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง มีการประชุมสร้างความเข้าใจในระดับชุมชน มีพิธียกเสาเอกชุมชนน าร่อง มีการด าเนินการ
รื้อย้าย-ก่อสร้างชุมชน และมีการประชุมเตรียมการรื้อย้ายชุมชน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๕๙ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๕๙ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ด าเนินการโดยกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน ๑๒๐ โครงการ รวม ๕,๐๙๙ หน่วย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๗,๖๑๔,๐๙๔,๐๐๐ บาท แหล่งที่มา
ของเงินงบประมาณเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเต็มจ านวน โดยให้สามารถก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ 
                    ๑.๒ ให้ส่วนราชการที่จะด าเนินโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๕๙ ระยะเร่งด่วน จ านวน ๑๓ โครงการ 
๗๘๓ หน่วย วงเงินงบประมาณรวม ๑,๑๑๔,๙๑๗,๐๐๐ บาท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๘) จัดท ารายละเอียด แบบรูปรายการ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสนอขออนุมัติการด าเนินการ โดยใช้งบกลาง
ต่อไป ทั้งนี้ โดยให้สามารถก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ ส าหรับโครงการที่เหลือให้หน่วยงานทั้ง ๕ หน่วยงาน เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในปี ๒๕๖๐ 
                ๒. ส่วนงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้ส่วนราชการที่จะด าเนิน
โครงการจัดท ารายละเอียด แบบรูปรายการ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละระดับ รวมทั้ง
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป  
                ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยให้ได้รับสวัสดิการบ้านพักข้าราชการฯ สามารถเข้าถึงสวัสดิการ
ดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จะลงนามในสัญญาและด าเนินงานได้ต่อเมื่อรายงานฯ ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส และถูกต้อง มีการแข่งขันการประมูลอย่างเป็นธรรม 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง ส่วนราชการ   
ที่จะด าเนินโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการในการด าเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของข้าราชการในรูปแบบ      
รัฐสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ก าหนดระยะเวลาในการอยู่อาศัยเฉพาะในช่วงเวลาที่ข้าราชการรับราชการเท่านั้น ก าหนดให้
มีการจัดเก็บค่าบริหารจัดการ (ค่าส่วนกลาง) เพื่อน าเงินดังกล่าวไปใช้ในการบ ารุงรักษาและพัฒนาสาธารณประโยชน์ในที่อยู่อาศัย 
ก าหนดให้มีโครงการเพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองก่อนท่ีจะเกษียณอายุราชการ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

 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 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการด าเนิน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในวัยเรียน และเป็นการสนับสนุน
อุตสาหกรรมโคนมไทยโดยใช้น้ านมดิบในประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐาน
ของนมโรงเรียนให้สูงขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดห่วงโซ่ของนมโรงเรียนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึง
ปลายทาง และมีแผนยกระดับนมโรงเรียนใน ๓ ส่วน ได้แก่ 
             ๑. ต้นทาง คือ มาตรฐานฟาร์มโคนม โดยใช้มาตรฐาน GAP เป็นส าคัญ โดยเฉพาะอาหารโคและความสะอาด      
ซึ่งฟาร์มโคนมที่ดีต้องมีแหล่งน้ าและฟาร์มที่สะอาด ได้มาตรฐาน ส่วนอาหารโคนมต้องมีคุณภาพดี ซึ่งจะท าให้น้ านมดิบมีคุณภาพดี 
                ๒. กลางทาง คือ มาตรฐานของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โรงงานแปรรูป และกระบวนการขนส่ง โดยมาตรฐานของ
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและโรงงานแปรรูปจะใช้มาตรฐาน GMP เป็นตัวก าหนด ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์และสหกรณ์ ๑๖๗ ศูนย์ และโรงงาน
แปรรูป ๖๗ แห่ง ท่ีเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนได้ผ่านมาตรฐาน GMP ครบแล้ว ส่วนกระบวนการขนส่งและจัดเก็บ
ต้องควบคุมความสะอาดและอุณหภูมิเป็นส าคัญ 
                ๓. ปลายทาง คือ เด็กนักเรียน โดยมีการสุ่มตรวจคุณภาพของนมที่ให้เด็กนักเรียนดื่มด้วยการตัดชิมก่อนที่จะให้    
เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เด็กนักเรียนตั้งแต่ช้ันอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๗.๔๕ ล้านคน   
ทั่วประเทศ จะได้ดื่มนมโรงเรียน รวม ๒๖๐ วันต่อป ี
                นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแผนการยกระดับในการติดตาม และก ากับตามนโยบายประชารัฐ 
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้วย 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณเกี่ยวกับ
การก าหนดวงเงินกู้ของมหาวิทยาลัย การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย การจัดท าบัญชีของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การก าหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการสั่งจ่ายเงินรายได้ ตลอดจนระบบการติดตามและรายงานผลให้ชัดเจน
เพื่อให้การจัดเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปก ากับดูแลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
เพื่อมิให้เป็นภาระกับรัฐบาลในการให้การอุดหนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติม และรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาในสาขาที่สถาบันมีศักยภาพและเป็นจุดเด่นหรือมีความเช่ียวชาญ รวมทั้ง     
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะ
ความรู้ใหม่เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและโครงสร้างการผลิตและบริการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๖ 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
 
 
 
 
 



                   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย สาระส าคัญของสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงหลักต่อสุขภาพและผลงานเด่นในปี ๒๕๕๘ การด าเนินงาน
ในปี ๒๕๕๘ ผลการด าเนินงานส าคัญตามเป้าประสงค์ ๖ เป้าประสงค์ในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การท างานในปี ๒๕๕๘ ตามที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเสนอ 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขออนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงิน ๑๖๗,๒๑๔,๕๘๗,๓๐๐ บาท 
ประกอบด้วย งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วงเงิน ๑๖๕,๗๗๓,๐๑๔,๔๐๐ บาท และงบบริหารจัดการส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงิน ๑,๔๔๑,๕๗๒,๙๐๐ บาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องไม่มีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ และให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการบูรณาการงบประมาณ
ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะในกิจกรรมที่จะน าไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพ เนื่องจาก      
มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพมากกว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป โดยก าหนดตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ์ที่สะท้อนการลดลง    
ของอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จของการบูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการให้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสขุ 
ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
รายการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข จ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
เป็นเงินชดเชยแก่ผู้ให้บริการของหน่วยบริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ ภายหลังจากมีการจัดท าระเบียบหลักเกณฑ์
รองรับการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงบประมาณ และหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการให้บริการสาธารณสุขและเร่งรัดการจัดท า
ระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการจ่ายเงินตามขั้นตอนของกฎหมาย 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรจัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบการเสนอขอตั้งงบประมาณมิให้เกิด
ความซ้ าซ้อนกับการเสนอขอตั้งงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขให้สถานพยาบาลซึ่งด าเนินการโดยภาครัฐต้องมีลักษณะและมาตรฐาน หรือผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่ก าหนด แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถานพยาบาล แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาตต้องแสดง    
ในสถานพยาบาล และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การด าเนินการของสถานพยาบาลส าหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน 
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล บทก าหนดโทษ และองค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง และกรอบระยะเวลาในการจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ออกตาม
ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ้ า  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคติดต่อด้วยระบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มี
ประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ือน าไปสู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน และเป้าประสงค์ กวาดล้าง ก าจัด ควบคุมโรคติดต่อส าคัญของประเทศด้วยระบบและเครือข่ายการท างาน
ที่เข้มแข็ง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีแผนปฏิบัติการ ๔ ระบบหลัก คือ ระบบป้องกันโรคติดต่อ (Prevention) 
ระบบตรวจจับภัยจากโรคติดต่อ (Detection) ระบบควบคุมโรคติดต่อและตอบสนองต่อปัญหา (Response) และระบบสนับสนุน
การด าเนินงานด้านโรคติดต่อ (Support) ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
                ๒. ส่วนงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการด าเนินงานและน าแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยค านึงถึงหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว 
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจาก   
การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ ไปด าเนินการ ส่วนค่าใช้จ่าย       
ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 

                 ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาถึงความเช่ือมโยงสอดคล้องกับแผนงานและโครงการภายใต้แผนยกระดับความมั่นคง
และความเป็นเลิศด้านควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 



                   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. เรื่องเพื่อทราบ ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การปรับปรุงคณะอนุกรรมการภายใต้ คจร. (๒) ความคืบหน้าการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม และ (๓) สถานะการด าเนินโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
                ๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ๙ เรื่อง ได้แก่ (๑) การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก (๒) การขอขยายแนวเส้นทาง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ส่วนต่อขยาย
ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน (๔) โครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรองของกรุงเทพมหานคร (โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา โครงการรถไฟฟ้า
สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง) (๕) มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ      
(๖) การจ ากัดความสูงของรถพ่วงและการใช้รถบรรทุกที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล (๗) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (๘) การพัฒนาและแก้ไขการจราจรแออัดของสนามบินสุวรรณภูมิและ
สนามบินต่าง ๆ และ (๙) การเช่ือมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมของภูมิภาคเข้ากับเมืองใหญ่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  โครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS" 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานว่า จากรายงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ระบุสถิติอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีจ านวน ๖,๒๙๓ คัน 
โดยสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการเดินรถของผู้ประกอบการ และพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ กระทรวงคมนาคม  
(กรมการขนส่งทางบก) จึงได้หามาตรการแก้ไข ทั้งการออกกฎหมายบังคับใช้ การให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้ขับรถ รวมทั้งออกตรวจเข้ม
เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และล่าสุดได้จัดท าโครงการขึ้นภายใต้ช่ือ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” โดยการน าเทคโนโลยีติดตาม
ต าแหน่งยานพาหนะ (GPS) มาใช้เพื่อดูแลและติดตามการบริหารของผู้ประกอบการ และพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถแสดงพิกัดของรถที่ประสบอุบัติเหตุ และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางท้องถนนได้มากยิ่งขึ้น 
โดยก าหนดให้รถโดยสารสาธารณะ (ยกเว้นรถสองแถว และรถโดยสารหมวด ๔) จะต้องติดตั้ง GPS ครบทุกคัน ภายในปี ๒๕๖๐ 
ส่วนรถลากจูงและรถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป จะต้องติดตั้ง GPS ครบทุกคันภายในปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ประชาชน ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรถสาธารณะ และยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการเดินรถ 
รวมทั้งลดต้นทุนการขนส่งและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ คร้ังท่ี ๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในกรอบวงเงิน ๘๖,๓๘๖,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้จ่ายจากเงินรายรับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เข้าร่วมการแข่งขัน (Participation Fee) ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประมาณการเบื้องต้นไว้ จ านวน ๒,๓๗๖,๘๖๔ บาท 
และจัดหารายรับจากสิทธิประโยชน์อื่น หรือขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐ ส่วนที่ขาด    
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   
ซึ่งกระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ทั้งนี้ กรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้กระทรวง   
การท่องเที่ยวและกีฬาปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

                ๒. เห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ ๘ 
จ านวน ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะกรรมการอ านวยการแข่งขัน ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีก ๑๔ คน และ (๒) คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีก ๑๘ คน 
                ๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรมีการวางแผนการบริหารจัดการและแผนงบประมาณส าหรับรองรับการด าเนินการในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่าง
เป็นระบบ โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะทราบระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อไม่ให้ต้อง
เสนอขอสนับสนุนงบกลางเป็นรายครั้งในคราวต่อไป ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง มีทิศทางการด าเนินการ  
ที่ชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ “กีฬาอาชีพของไทยมาตรฐานระดับสากล สร้างสุขให้สังคม 
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ น าประเทศสู่ศูนย์กลางกีฬาอาชีพระดับโลก” ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาการจัดการแข่งขัน (๒) การสร้างสุข สร้างรายได้ (๓) การพัฒนาบุคลากร และ (๔) การบริหารและการบริการ
กีฬาอาชีพ โดยก าหนดกรอบวงเงินตามแผนปฏิบัติการโครงการเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน จ านวน ๓,๙๐๐ ล้านบาท ตามที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ส าหรับงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงการให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม รวมถึงพิจารณา
ใช้จ่ายจากแหล่งเงินอ่ืนท่ีมีอยู่ อาทิ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับกรอบระยะเวลาของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการส่งเสริม
และพัฒนากีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
เพื่อให้การด าเนินการตามแผนและการบูรณาการระหว่างแผนมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น 
                ๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เห็นควรก าหนด
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     
ในครั้งนี้ และควรมีแนวทางการส่งเสริมให้นักกีฬาและบุคลากรในวงการกีฬาอาชีพน าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่
เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ท่ีดีของประเทศไทยสู่สากล และหากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการ
ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ก็ควรก าหนดมาตรฐานของกิจการนั้น ๆ เพื่อเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการบูรณาการแนวทางการพัฒน า 
การกีฬาอาชีพท่ีมีการด าเนินการภายใต้ข้อเสนอในครั้งนี้ และ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาบุคลากรกีฬา การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานสากล และการพัฒนาระบบ
บริหารเพื่อส่งเสริมกีฬาอาชีพ เพื่อให้การพัฒนาการกีฬาอาชีพมีการด าเนินการที่เป็นเอกภาพและมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ในด้านการใช้จ่าย ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน ดัชนีปริมาณการส่งออก และดัชนีปริมาณการน าเข้า กลับมาขยายตัวร้อยละ ๐.๓ ร้อยละ ๑๓.๕ และร้อยละ ๗.๖ 
ตามล าดับ แต่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ ๑.๐ ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและจ านวนนักท่องเที่ยว
ขยายตัวร้อยละ ๒.๒ และร้อยละ ๓.๔ ตามล าดับ แต่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีรายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ ๒.๗ และ  
ร้อยละ ๒.๔ ตามล าดับ ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ ๑๕.๓ และร้อยละ ๑๖.๘ ในเดือนก่อนหน้า ตามล าดับ 
                ๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยรวมยังอยู่ในช่วงของการชะลอตัวตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีน ยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศส าคัญอื่น ๆ แม้ว่าจะมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ตาม การชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจท าให้ประเทศต่าง ๆ ยังคงด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ    
ยูโรโซนและอินโดนีเซียผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและมีแนวโน้ม
ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๕๙ ช้าลงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้   
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่า ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ 
และแนวโน้มเศรษฐกิจปี ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก
ของปี ๒๕๕๙ ขยายตัวร้อยละ ๓.๒ เร่งตัวขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวในอัตราสูงสุด
ในรอบ ๑๒ ไตรมาส โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ และการส่งออกบริการท่องเที่ยวที่ขยายตัว      
ในระดับสูง รวมทั้งการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ส่วนประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๙ คาดว่า    
จะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๐-๓.๕ โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ ๓.๓ เร่งตัวขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ในปี ๒๕๕๘ โดยมีปัจจัย
สนับสนุนที่ส าคัญมาจาก (๑) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์สูง (๒) แรงขับเคลื่อนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐท่ีได้จัดท าเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙ (๓) จ านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์
สูงต่อเนื่อง (๔) ราคาน้ ามันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ า และ (๕) แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของการผลิตภาคเกษตรในช่วงครึ่งปีหลัง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งสิ้น ๒๐,๕๐๐.๐๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๖ ของวงเงินที่หน่วยงานลงนาม    
ในสัญญาแล้ว จ านวน ๒๒,๓๔๑.๕๗ ล้านบาท แบ่งเป็น 
                          ๑.๑.๑ หน่วยงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๒ หน่วยงาน วงเงินลงนามในสัญญารวม ๖,๒๒๐.๑๒ 
ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายรวม ๖,๑๙๖.๘๔ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน ๒,๓๗๑.๓๘ ล้านบาท และ
กระทรวงคมนาคม วงเงิน ๓,๘๒๕.๔๖ ล้านบาท 
                          ๑.๑.๒ หน่วยงานที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓ หน่วยงาน วงเงินลงนามในสัญญารวม ๑๖,๑๒๑.๔๕ 
ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ววงเงินรวม ๑๔,๓๐๓.๒๔ ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ๑,๘๑๖.๘๔ ล้านบาท ได้แก่ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

กระทรวงกลาโหม คงเหลือ ๑ โครงการ คือ โครงการงานก่อสร้างบ้านพัก พันเอก (พิเศษ) ของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบกที่ ๔ วงเงิน ๑.๙๐๗ ล้านบาท (๒) กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๑,๐๓๗.๖๓ ล้านบาท และ (๓) กระทรวงสาธารณสุข 
วงเงิน ๗๗๗.๓๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ อนุมัติขยายระยะเวลาให้หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก กระทรวงกลาโหม สามารถ
เบิกจ่ายเงินกู้ส าหรับโครงการงานก่อสร้างบ้านพัก พันเอก (พิเศษ) ของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกท่ี ๔ ตามโครงการ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก จ านวน ๑,๙๐๗,๐๖๑ บาท ได้จนถึงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากหน่วยงาน
ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จให้ไปใช้เงินจากแหล่งอื่นต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหม (หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกู้ส าหรับโครงการ
งานก่อสร้างบ้านพัก พันเอก (พิเศษ) ของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ด าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่ท าให้โครงการก่อสร้างต้องล่าช้า ซึ่งหากพบว่าผู้รับจ้างต้องรับผิดก็ให้ด าเนินการเรียกร้องค่าปรับ
และค่าเสียหายตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การบริหาร
โครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒) 
                ๓. ในส่วนของโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก ท่ียังอยู่ระหว่างด าเนินการและยังเบิกจ่าย
ไม่แล้วเสร็จ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒) อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
             ๑. รับทราบความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและมาตรการเร่งรัดการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและ   
ผู้มีรายได้น้อย มาตรการการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
การลงทุนในประเทศ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจ าแนกโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(Action Plan) ทั้ง ๒๐ โครงการ ออกเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนดระยะเวลา (On Schedule) และโครงการ  
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดระยะเวลา (Off Schedule) พร้อมทั้งให้น าเสนอแนวทางเร่งรัดการด าเนินการในการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศครั้งต่อไป 
                ๓. มอบหมายให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
เกี่ยวกับข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติน าเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศต่อไป 
                ๔. เห็นควรก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว 
จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเพื่อทราบ
แล้วจึงตัดออกจากกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ใช้ในการติดตามความคืบหน้า 
                ๕. มอบหมายให้ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติประสานธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรในการพิจารณากองทุนระดับ C และ D ที่มีความประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ (ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
                ๖. มอบหมายให้ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรายงานความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ   
เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทุกเดือน 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการด าเนินงานของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สิ้นสุดลงแล้ว ประกอบด้วย มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ชาวนา ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท มาตรการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท มาตรการด้านสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และโครงการค้ าประกันสินเช่ือตามนโยบายรัฐบาลของบรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
                ๒. รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และมาตรการเร่งรัดการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและ   
ผู้มีรายได้น้อย มาตรการการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
การลงทุนในประเทศ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   
ตามแนวทางประชารัฐ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร โดย ธ .ก.ส. และ
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ 
                ๓. มอบหมายให้ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
ระดับ A และ B และหากกองทุนดังกล่าวมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ปรับลดระดับกองทุนหมู่บ้านจากระดับ A 
และ B เป็นระดับ C และ D เพื่อให้สะท้อนผลการด าเนินงานท่ีแท้จริง 
                ๔. มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังรายงานความคืบหน้าการด าเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
และมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร โดย ธ.ก.ส. ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
ทุกเดือน 
                ๕. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้รับทราบสถานะของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan) ที่ยังมีโครงการหลายโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเตรียม
แผนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว ้
                ๖. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าตารางสรุปผลการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ มาตรการที่สนับสนุนภาคเกษตร มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย มาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยระบุวงเงินและแหล่งเงิน
ของแต่ละมาตรการ รวมทั้งรายงานสถานะของการเบิกจ่ายของแต่ละกลุ่มมาตรการเพื่อแสดงให้เห็นถึงเม็ดเงินที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
และให้น าเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ทราบต่อไป 
                ๗. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว คือ 
โครงการบ้านประชารัฐ มาบรรจุไว้ภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้มีการรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ผลการจัดสถานะประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการจัดสถานะประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยไทย
ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List : PWL) เช่นเดียวกับปี ๒๕๕๐-๒๕๕๘ และในการประกาศ
สถานะไทยในครั้งน้ี สหรัฐฯ ได้เสนอให้ไทยพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Action plan) ร่วมกับสหรัฐฯ 
โดยการจัดท า Action plan จะมีผลต่อพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน อันจะเป็นผลดีต่อเจ้าของ



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

สิทธิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และหากมีการปฏิบัติตาม Action plan อย่างจริงจังก็คาดว่าจะมีส่วนช่วยให้สหรัฐฯ จัดสถานะ
ของไทยให้ดีขึ้นได้ในปีต่อ ๆ ไป ตามที่กระทรวงการพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการด าเนินการจัดท า Action plan ร่วมกับสหรัฐฯ และให้รับความเห็นของกระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้กระทรวงพาณิชย์น าข้อเสนอในการจัดท า Action plan หารือกับฝ่ายสหรัฐฯ และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งหารือร่วมกับส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบ    
ที่อาจเกิดกับผู้ประกอบการของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ควรเตรียมการหารือร่วมกับหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อก าหนดท่าทีของไทยก่อนด าเนินการพิจารณาจัดท า Action plan ร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อให้
เกิดความรัดกุมและความรวดเร็วในการด าเนินการขั้นต่อไป ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวทางประชารัฐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินการตามโครงการยกระดับ

ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นให้แก่จังหวัด โดยให้ที่ท าการปกครองจังหวัดเป็นหน่วยเบิกจ่ายให้แก่หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๙๑๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท และจัดสรรงบประมาณให้แก่กรมการปกครองส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการให้แก่ส่วนกลาง จังหวัด อ าเภอ และหมู่บ้าน งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท และกรมการปกครองได้โอนจัดสรร
ให้แก่จังหวัด อ าเภอ และหมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้จังหวัดถือปฏิบัติ อีกทั้งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้เน้นย้ าให้จังหวัดถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง
อย่างเคร่งครัด 
                ๒. ผลการด าเนินการตามโครงการฯ ณ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หมู่บ้านได้ด าเนินการจัดการประชุมประชาคม
เพื่อเสนอโครงการของหมู่บ้าน จ านวนทั้งสิ้น ๗๔,๕๘๘ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านท้ังหมด จ านวนโครงการที่หมู่บ้าน
เสนอให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอและหน่วยงานในพื้นที่พิจารณาอนุมัติแล้ว จ านวน ๘๔,๖๕๙ โครงการ หมู่บ้านได้ด าเนินการ
เปิดบัญชีโครงการของหมู่บ้านแล้ว จ านวน ๗๔,๑๙๙ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๘ ของหมู่บ้านทั้งหมด อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน ๘๕๕ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๒ ของหมู่บ้านทั้งหมด และจ านวนโครงการที่คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอและหน่วยงาน
ในพื้นที่พิจารณาอนุมัติแล้ว จ านวน ๘๓,๓๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๕ 
                ๓. ผลการด าเนินการที่สามารถด าเนินการได้ก่อนกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในขั้นตอน ได้แก่ จ านวนโครงการ       
ที่ได้รับความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว จ านวน ๔๖,๑๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๘ จากจ านวนโครงการที่อ าเภอ
ส่งให้จังหวัด และจ านวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักจัดท างบประมาณเขตพื้นท่ี ๑-๑๘ แล้ว จ านวน ๒,๐๔๒ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕ จากจ านวนโครงการที่จังหวัดส่งให้ส านักจัดท างบประมาณเขตพื้นท่ี ๑-๑๘ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
  เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วนราชการ 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายการที่ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน ๓ รายการ ได้แก่ (๑) งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (๒) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา แผนงาน
สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ และ (๓) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช วงเงิน   
รวม ๒๒,๑๐๖,๕๕๕,๐๐๐ บาท ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมเอกสารประกอบไปเพื่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืน 
                    ๑.๒ ให้ส านักงบประมาณน าข้อเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเอกสารประกอบงบประมาณ โดยให้ส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าว ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และแจ้งผลการพิจารณา      
ให้ส านักงบประมาณทราบโดยตรง ก่อนน าไปจัดพิมพ์เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และเอกสารประกอบ และน าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และน าเสนอ        
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. เห็นชอบตามที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณเสนอขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม 
                    ๒.๑ เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จากรายการ
ขยายโครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม ๑๔,๐๐๐ หมู่บ้าน จ านวน ๗๐๐ ล้านบาท (รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ) 
และรายการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (Asian Digital Hub) จ านวน ๓๐๐ ล้านบาท (รายการผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ) เป็นรายการขยายโครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท (รายการปีเดียว) เพื่อให้
โครงการดังกล่าวด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนฯ ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้ง 
โดยงบประมาณส่วนที่เพิ่ม ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ด าเนินการลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
                    ๒.๒ ลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ รายการเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ย ตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีโครงการออกแบบรวม
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) จ านวน ๒,๙๖๗.๓๑๘๓ ล้านบาท     
ไปเพิ่มในรายการงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒,๙๖๗.๓๑๘๓ ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้อง
กับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
                    ๒.๓ ลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงกลาโหม กองทัพบก โครงการจัดหา
เฮลิคอปเตอร์รองรับการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย (ระยะที่ ๑) จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ไปตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงมหาดไทย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
                ๓. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม ส าหรับ

รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ รายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่ก่อหนี้
ผูกพันได้หลังจากเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ให้ด าเนินการได้เฉพาะรายการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษทางการแพทย์  
  ๑.๒ รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศด้านความมั่นคง 
                ๒. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน 
ต่อคณะรัฐมนตรี) 

 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต  ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙  
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่ชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ โดยให้
เงินช่วยเหลือกับชาวไร่อ้อยในอัตรา ๑๖๐ บาทต่อตันอ้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากภาวะภัยแล้ง 
เป็นการช่ัวคราวเฉพาะฤดูการผลิตนี้ ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารพาณิชย์อื่น 
ตามนัยมาตรา ๒๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
จ านวน ๙๔,๐๔๗,๐๔๑.๕๖๒ ตัน วงเงินประมาณ ๑๕,๐๔๗,๕๒๖,๖๔๙.๙๒ บาท หรือจ านวนเงินที่จะต้องจ่ายจริงตามปริมาณอ้อย      
ที่เข้าหีบในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เพื่อจ่ายให้กับชาวไร่อ้อย แล้วน าเงินรายได้ของกองทุนฯ ที่ได้รับจากการขายน้ าตาลทราย
โควตา ก. และเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายของกองทุนฯ ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย   
มาช าระหนี้ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมควบคุม ตรวจสอบ ก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือชาวไร่อ้อยที่มีสิทธ์ิ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการบันทึกบัญชีให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ และให้มีข้อมูลลูกหนี้แยกเป็นราย    
ให้ชัดเจน อีกทั้งจัดระบบควบคุม ตรวจสอบ และก ากับดูแล โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมด าเนินการด้วย 
                    ๑.๓ เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย จ านวน    
๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุม
การน าอ้อยไปผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ (๒) การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ าตาลทราย (๓) การก าหนดต้นทุนมาตรฐาน
อ้อยและน้ าตาลทราย และมาตรฐานการผลิตน้ าตาลทราย (๔) การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย และ (๕) การจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะได้ด าเนินการต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงพาณิชย์ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรควบคุม ตรวจสอบ ก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือชาวไร่อ้อย 
ที่มีสิทธิ์ให้ถูกต้องโดยเร็ว อีกท้ังจัดระบบควบคุมตรวจสอบและก ากับดูแลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการด้วย และควร



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

ปรับปรุงข้อเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายให้มีรายละเอียดที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมี
การหารือกับผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการยอมรับร่วมกัน ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานกระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามข้อก าหนดขององค์การการค้าโลก (WTO) (การอุดหนุนราคา
น้ าตาลในตลาดโลก) เพื่อประกอบการจัดท าแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว
ต่อไป ท้ังนี้ ให้น าเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต จ านวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี ๒๕๕๙/๖๐ โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช     
ที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ และโครงการสนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส่วนงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีฯ ให้ใช้จ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและ
ขยายพันธุ์พืช ซึ่งได้รับจัดสรรจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการอีกจ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กรมการข้าวด าเนินการโดยการปรับแผนการปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
                    ๑.๒ โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฯ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๖๓๖,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว และขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
                    ๑.๓ โครงการสนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ฯ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยในหลักเกณฑ์เดียวกัน
กับโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง ซึ่งรัฐบาลจะรับภาระอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓.๕ ต่อปี ภายในกรอบ
วงเงิน ๗๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ่ายอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ส าหรับวิธีการด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามขั้นตอนตามที่โครงการสนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ฯ ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการชดเชย
อัตราดอกเบี้ย ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามภาระ
ค่าใช้จ่ายจริง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
          ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณและก าหนดพื้นที่ด าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ รวมทั้งเร่งรัดการด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีฯ ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่     
ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองและการเก็บรักษาให้ได้คุณภาพดีและมีความแข็งแรง 
รวมถึงการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารและจัดการในการบริหารจัดการผลผลิตของหมู่บ้านและบริหารจัดการการผลิต
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในหมู่บ้าน ควรด าเนินการด้วยความโปร่งใสและสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างทั่วถึง ส่วนโครงการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฯ ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรทราบถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่น และให้มีแผนการตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนและชัดเจน 
ตลอดจนติดตามการด าเนินโครงการและสถานการณ์ด้านการตลาดของพืชทดแทนอย่างต่อเนื่อง และโครงการสนับสนุนสินเช่ือ     
ให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ฯ ควรมีกระบวนการประสานความร่วมมือและบูรณาการงานร่วมกัน และให้ความส าคัญ  
กับการพัฒนาบุคลากรและเกษตรกรตามแนวทางของเกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อให้โครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด        
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน      
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การน าเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาใช้ในการด าเนินงาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบน าเงินต้นกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี 
จ านวน ๒๖๙,๕๒๑,๓๐๒.๘๕ บาท 
                    ๑.๒ อนุมัติหลักการในการใช้เงินต้น จ านวน ๒,๔๖๗,๔๕๐,๗๘๓.๓๒ บาท ภายหลังส่งคืนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน 
เพื่อด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานและจัดสรรเงินตามระเบียบและหลักเกณฑ์เงินกองทนุฯ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ (กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยรายละเอียดแผนงาน โครงการ งานหรือกิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้   
ในการพิจารณาการใช้จ่ายเงินภายใต้กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการ   
และขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเคร่งครัด 
                ๓. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการ
เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้กองทุนฯ มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละปี ตามความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม ปี ๒๕๕๙   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม ปี ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. การส่งออกของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๒ จากการขยายตัวของการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะรถยนต์ เครื่องจักรกล และทองค า อีกทั้งการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหลายรายการ      
มีแนวโน้มการส่งออกท่ีดี จากการขยายตัวด้านปริมาณ แต่ยังคงเผชิญกับปัจจัยราคาที่ยังไม่ฟื้นตัว ท าให้ด้านมูลค่าขยายตัวต่ ากว่า
ด้านปริมาณส่งออกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีการส่งออกของไทยมีสถานการณ์ที่ดีกว่าประเทศอื่น ๆ มาก แสดงว่าไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาด 
(Market Share) ในตลาดและสินค้าส่งออกส าคัญไว้ได้ สะท้อนให้เห็นว่าความสามารถทางการแข่งขันของไทยยังอยู่ระดับที่ดี 
                ๒. การส่งออกเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ มีมูลค่า ๑๙,๑๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑.๓๐ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) แต่หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน และทองค า มูลค่าส่งออกจะขยายตัวร้อยละ ๑.๔ (YoY) ในขณะที่
การน าเข้าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ มีมูลค่า ๑๖,๑๕๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๖.๙๔ (YoY) โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/
อุตสาหกรรมเกษตรกลับมาหดตัวท่ีร้อยละ ๑.๕ (YoY) ตามราคาสินค้าเกษตรโลก ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว
ต่อเนื่องที่ร้อยละ ๓.๔ (YoY) จากการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล และทองค า ในขณะที่ราคาน้ ามันยังคงอยู่     
ในระดับต่ า เป็นปัจจัยฉุดรั้งมูลค่าส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน 
                ๓. แนวทางการขับเคลื่อนการส่งออกของไทย ปี ๒๕๕๙ ได้แก่ การขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ตลาดอินโดจีนหรือ CLMV การเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก โดยใช้ความต้องการตลาดเป็นตัวน าการผลิต (Demand Driven) 
การส่งเสริมการค้าบริการ (Trade in Services) การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดัน
และแก้ปัญหาทางการค้าร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
 
 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ โครงการจัด Air  Race 1 ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพโครงการจัด Air Race 1 ในงานมหกรรมทางเรือ
นานาชาติ ประกอบด้วยการแข่งขัน Air Race 1 แบบ Pre-Event ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ และการแข่งขันสะสมคะแนน
ชิงแชมป์โลก Air Race 1 Race of Thailand (World Series 2017) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประมาณการค่าใช้จ่าย    
ในการเป็นเจ้าภาพโครงการดังกล่าว จ านวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการที่ประเทศไทยขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว   
จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนนานาชาติให้เห็นถึงศักยภาพ
ความพร้อมของประเทศในทุก ๆ ด้าน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ส่วนรายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน ส่วนค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานและแผน    
การใช้จ่ายเงินเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งประสานและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเป็นส าคัญ 
รวมถึงปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติ   
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และควรพิจารณาให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานดังกล่าว
เพิ่มเติมด้วย รวมทั้งให้หารือในรายละเอียดร่วมกับกองทัพเรือ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนท้ังในส่วนกลางและพื้นที่ เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางและรูปแบบการด าเนินโครงการการขอรับ
เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Air Race 1 ตลอดจนแนวทางการอ านวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักบินและลูกเรือเป็นส าคัญ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ก่อนการลงนามในสัญญาเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับ Air Race CC Limited 
(Air Race 1 World Cup) ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง มาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการในการสนับสนุนการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบคืนเงิน (Cash 
Rebate) และหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ส าหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบมาตรการ
คืนเงิน (Cash Rebate) และมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนและหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ เช่น 
เงินกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถด าเนินการได้โดยมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีรองรับ
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง แล้วรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณารายละเอียดการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทยอย่างรอบคอบและรอบด้าน และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของภาครัฐและไม่ซ้ าซ้อนกับสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวต่างชาติได้รับอยู่แล้ว ปราศจากความเหลื่อมล้ า และ
ต้องค านึงถึงผลกระทบในมิติต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และวัฒนธรรมประกอบด้วย และให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรน าหลักขีดความสามารถ
ในการรองรับ (Carrying Capacity) และความสามารถในการฟื้นฟูของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาอนุมัติ



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

การถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากการถ่ายท าภาพยนตร์อาจก่อให้เกิด
มลพิษและความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ได้ จึงควรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน
เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบ และเห็นควรบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งออกมาตรการส่งเสริมการถ่ายท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับอาเซียน ทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบหรือกฎหมาย     
ที่เป็นอุปสรรค อาทิ การเก็บภาษี การเก็บค่าธรรมเนียมการถ่ายท า ขั้นตอนการขออนุญาตถ่ายท า การยกเว้นการตรวจลงตรา (VISA) 
ไม่ต้องขออนุญาตการถ่ายท าภาพยนตร์ และการอ านวยความสะดวกในการถ่ายท าภาพยนตร์ รวมทั้งปร ะชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง  
ความเชื่อมั่นและสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยทั้งระบบ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานการเข้าร่วมการประชุม 16th World Travel & Tourism Council Global Summit 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานการเข้าร่วมการประชุม 16th 
World Travel & Tourism Council (WTTC) Global Summit 2016 ระหว่างวันที่ ๔-๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สหรัฐอเมริกา    
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นประจ าทุกปีโดยสภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลก หรือ WTTC เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวท่ีกอ่ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก ซึ่งมีส่วนขับเคลื่อนในเชิงนโยบายไปสู่การประสานความร่วมมือ
ในการท าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยจะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ในปี ๒๕๖๐ ที่กรุงเทพมหานคร 
เพื่อยกระดับภาพพจน์การท่องเที่ยวของประเทศไทยท่ีมีคุณภาพและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่ 
                ๒. กิจกรรมหลักของการประชุมดังกล่าวเป็นการเสวนาประเด็นหลักที่น าไปสู่การก าหนดนโยบายและแนวทาง     
การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านส่งเสริมการท่อง เที่ยวภายใต้
เงื่อนไขทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และการบริหารจัดการข้อมูลในสถานการณ์วิกฤต เพื่อลดผลกระทบที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แลกเปลี่ยนบทเรียนของประเทศไทย 
ในการรับมือเหตุวิกฤตกรณีระเบิดย่านราชประสงค์ที่อาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน และอาสาสมัคร 
ซึ่งผลสรุปของการหารือดังกล่าวจะน าไปรายงานในการประชุม UNWTO Executive Council ณ ราชอาณาจักรสเปน ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานการเข้าร่วมการประชุม 16th World Travel & Tourism Council Global Summit 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานการเข้าร่วมการประชุม 16th World Travel & 
Tourism Council Global Summit ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันท่ี ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
            ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมหารือในระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชน 
(WTTC/UNWTO Ministerial Dialogue with Private Sector CEO’s) ใน ๒ ประเด็นหลัก คือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้เง่ือนไขทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ และการแลกเปลี่ยน บริหาร
จัดการข้อมูลในสถานการณ์วิกฤต เพื่อลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาได้แลกเปลี่ยนบทเรียนของประเทศไทยในการรับมือเหตุวิกฤตกรณีระเบิดย่านราชประสงค์ โดยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงเครือข่ายภาคเอกชน และอาสาสมัครเป็นปัจจัยส าคัญในการรับมือกับสถานการณ์ และฟื้นฟูสถานการณ์
ให้กลับคืนสู่ปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยผลสรุปของการหารือในครั้งนี้จะถูกน าไปรายงานในการประชุม UNWTO Executive Council 
ที่ประเทศสเปน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อจัดตั้งคณะท างาน (task force) และจัดท าแผนปฏิบัติการต่อไป 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ และรับฟังการเสวนาในประเด็น
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในการก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเข้าร่วมพิธีปิดการประชุมฯ และรับมอบอย่างเป็นทางการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ครั้งต่อไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวแนะน าประเทศไทยและต้อนรับทุกคนเข้าร่วมการประชุม
ครั้งต่อไป 
 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเท่ียว ประจ าเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว 
ประจ าเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะกรรมการฯ เห็นว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่สามารถสร้างความเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธ
ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ได้ เนื่องจากมีจุดแข็งอยู่ที่จ านวนของวัดที่มีมากที่สุดในประเทศไทย (จ านวน ๒,๗๑๐ วัด) วัดที่ส าคัญของจังหวัดนี้ 
คือ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและเป็นวัดเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนให้ความเคารพ รวมทั้งยังเคยเป็นท่ีบรรจุอัฐิของท้าวสุรนารี (ย่าโม) ดว้ย นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้
มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวข้างต้นและการเสนอให้พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินเป็นมรดกโลก เนื่องจาก 
พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในเจ็ดแห่งของโลก 
                    ๑.๒ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้นอกจากจะมีจุดเด่นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานแล้ว 
ยังมีจุดเด่นในเรื่องของพื้นที่ท่ีเปรียบเสมือนประตูเช่ือมโยงการท่องเที่ยวสู่ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวหลักในพ้ืนท่ีดังกล่าวยังคงเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ดังนั้น ความท้าทายอย่างหนึ่งที่คณะกรรมการชุดนี้
จะต้องร่วมกันพิจารณาก็คือแนวทางในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้
ความได้เปรียบในการเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง การเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ระดับโลก และการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไป
ท่องเที่ยวในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย และสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับโลกต่อไป 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ คร้ังท่ี ๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งท่ี ๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ สรุปผลการด าเนินการ ดังน้ี 
             ๑. มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ด าเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ า
เจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด ได้แก่ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงปลาดุกและกบ 
การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน และการลดค่าครองชีพโดยจ าหน่าย
สินค้าราคาเหมาะสม 
                ๒. มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาช าระหนี้ท่ีเกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน ได้แก่ การยกเว้นการเก็บ
ค่าเช่าที่ดิน การลดดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาการช าระหนี้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน การให้สินเช่ือ การชดเชยดอกเบี้ย 
เงินกู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการขยายระยะเวลาการช าระหนี้ 
                ๓. มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร มีการจ้างแรงงานแล้ว ๓๓๘,๘๓๕ ราย เบิกจ่ายแล้ว ๒,๖๕๔.๐๔ 
ล้านบาท 
                ๔. มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ระยะที่ ๑ กรณีการปลูกพืช
ใช้น้ าน้อย ด าเนินการแล้ว ๑๕๒ โครงการ กลุ่มเกษตรกรเบิกจ่ายแล้ว ๑๐๑.๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๗ ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 
และระยะที่ ๒ ส านักงบประมาณอนุมัติเงินงวดแล้ว รวมทั้งสิ้น ๕,๓๒๙ โครงการ วงเงิน ๒,๘๒๕.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายลงศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแล้ว ๑,๓๙๗.๙๖ ล้านบาท 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

  ๕. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า ได้แก่ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ และการส่งเสริมการปลูกข้าวโดยวิธีเปียก
สลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ า (นาปรัง) ฤดูการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ 
                ๖. มาตรการเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน ได้แก่ การปฏิบัติการฝนหลวง การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล การช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โครงการแก้มลิงกักเก็บน้ า 
                ๗. มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ การช่วยเหลือด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
                ๘. มาตรการสนับสนุนอ่ืน ๆ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนสินเช่ือสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน การให้ความช่วยเหลือ
ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยแล้งปี ๒๕๕๘ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามนโยบายรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป จ านวน ๕๓๙,๗๙๖,๖๐๐ บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามนโยบายรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า โครงการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
เพื่อการสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ด าเนินการ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๒. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ า 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการให้ด าเนินการโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าในฤดูฝน และเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
ส าหรับช่วงปลายฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ท าลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยให้จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของ
โครงการเพื่อให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการได้ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรายงานผลการด าเนินโครงการในระยะแรกให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย 
                ๒. ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติหารือรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการกับส านักงบประมาณ ทั้งนี้     
ในการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมการทหารช่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยในการด าเนินโครงการฯ 
                ๔. กรณีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสถานที่ด าเนินการ ค่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกัน และ
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกันให้ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ    
โดยกรณีที่จะก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด าเนินการ มีอ านาจเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสถานที่ด าเนินการ ค่าที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกัน และมีอ านาจเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกันได้ นั้น 
เห็นสมควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวให้ครอบคลุม
ครบถ้วน และมีความชัดเจน แต่หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือรายการที่เป็นสาระส าคัญ ก็ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ของระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
                ๕. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งด้านพืช (ช่วงภัยเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งด้านพืช (ช่วงภัยเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘) 
ในเขตพื้นที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน และเพชรบูรณ์ เกษตรกร จ านวน ๑๔,๔๑๓ ราย วงเงินขอรับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 
๒๑๗,๕๒๒,๙๒๖ บาท ประกอบด้วย (๑) จังหวัดน่าน เกษตรกร จ านวน ๒,๗๗๘ ราย วงเงิน ๒๗,๔๑๖,๐๙๖.๗๕ บาท และ      
(๒) จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกร จ านวน ๑๑,๖๓๕ ราย วงเงิน ๑๙๐,๑๐๖,๘๒๘.๗๓ บาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานและรวบรวมส่งส านักงบประมาณ พร้อมทั้งจัดท าค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกั น และให้ถือว่า    
ค าขอดังกล่าวเป็นค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมส าเนาส่ง       
ธ.ก.ส. ส านักงานใหญ่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
(Zoning) และแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management) หรือ Agri-Map     
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าขึ้น ทั้งเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต และการลดความเสี่ยงจากการท า
กิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติสูงร่วมกับการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีสอดคล้องกับเง่ือนไขและ
สภาพพื้นที่ อาทิ วนเกษตร และเกษตรผสมผสาน เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๘/๕๙ และการเบิกจ่ายงบประมาณของชุมชนและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จากวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
                    ๑.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยยึดวัตถุประสงค์ กิจกรรม และอัตราการจ้างแรงงานของโครงการเดิมทุกประการ และต้องอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร และการปฏิบัติให้ยึดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามคู่มือโครงการดังกล่าว กรณีที่ไม่มีข้อก าหนดไว้ในคู่มือให้เป็นอ านาจ    
ของคณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ พิจารณาอนุมัติ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะ
ในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มเกษตรกร จากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยการสร้างงานและรายได้ และสามารถลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป และสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย    
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ขอขยายเพิ่มเติม ตลอดจนควรรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
อ านวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ศักยภาพไทยกับพลังงานทดแทน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงาน ดังนี้ 
                    ๑.๑ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP) 
ภายใต้แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint) ได้ก าหนดสัดส่วนเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงในประเทศ ซึ่งต้องมีความสมดุล
กับต้นทุนค่าไฟฟ้าของประชาชน ความพร้อมของเทคโนโลยีในสัดส่วนที่เหมาะสม และโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับได้ ในขณะนี้ 
มีโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว เช่น การผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากเช้ือเพลิงขยะชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยปัจจุบันมีจ านวน ๓๖๗ โครงการ สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ ๑,๘๔๕.๕๐ เมกะวัตต์ 
                    ๑.๒ การใช้พลังงานทดแทนของไทยเพิ่มขึ้นมากทีสุ่ดในรอบ ๑๐ ปี โดยสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ 
๗,๗๙๓ เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของพลังงานเช้ือเพลิงทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้า และมีการใช้เอทานอลและไบโอดีเซล    
รวม ๖ ล้านลิตรต่อวัน โดยคาดว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ จะช่วยลดการน าเข้าน้ ามันดิบได้สูงสุดปีละ ๒๑ ล้านบาร์เรลต่อปี หรือคิดเป็น 
๓๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรวบรวมผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนที่เกิดจาก
การใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนพลังงานในปีท่ีผ่านมาเพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ (คร้ังท่ี ๖) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๖) เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ซึ่งท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน รวม ๗ เรื่อง ได้แก่ (๑) แผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริม
การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย (๒) หลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ส าหรับการประกอบกิจการบางประเภท (๓) ขอความเห็นชอบแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการ
น้ างึม ๒ เพื่อปรับปรุงสถานีไฟฟ้านาบง (๔) ขอความเห็นชอบลงนาม Side Letter Agreement (Amendment to Gas Sales 
Agreement Yetagun) กับผู้ขายก๊าซธรรมชาติแหล่งเยตากุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (๕) แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(๖) แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ได้ภายในก าหนดเวลา และ (๗) ปรับกรอบอัตรา
ภาษีสรรพสามิตของกลุ่มน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้มากขึ้น และควรศึกษาความเป็นไปได้และโครงการน าร่องของรถเมล์ล้อยางที่ใช้ไฟฟ้าตรงแบบรถราง
โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ราคาแพง และสามารถติดเครื่องปรับอากาศได้ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับรถเมล์ไฟฟ้าแบบท่ีใช้แบตเตอรี่
และต้องมีสถานีประจุไฟฟ้า ส าหรับการด าเนินการ ระยะที่ ๑ การเตรียมความพร้อม ควรพิจารณาให้ครอบคลุมไปถึงประสิทธิภาพ
และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะเปรียบเทียบกับรถยนต์สาธารณะทั่วไปด้วย รวมทั้งควรมีนโยบายและมาตรการ
ในการส่งเสริมให้มีการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกที่จะท าให้ต้นทุนของรถโดยสารลดลงกว่าการน าเข้า
จากต่างประเทศ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศ โดยทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้ยั่งยืนในระยะยาว ภาครัฐ
จะต้องมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้กับช้ินส่วนเทคโนโลยีที่ส าคัญของยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ การก าหนดอัตรา
ค่าไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงแรกเพื่อจูงใจให้มีผู้ใช้งานในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่กระทบกับระบบไฟฟ้าโดยรวมของ



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

ประเทศมากเกินไป ควรค านึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นด้วย และควรก าหนดกลไก
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 
เพื่อให้สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนแผนงานในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) แปลง B-17-01 เพ่ือการเปลี่ยนแปลง

อัตราการหักค่าใช้จ่าย ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย–มาเลเซีย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบการช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง       
B-17-01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียดังกล่าว จะไม่ท าให้ส่วนแบ่งของประเทศไทยลดลงและจะเป็นประโยชน์มากขึ้นในด้าน
ความมั่นคงของการจัดหาก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากบริษัทผู้ด าเนินงานจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อน าไปใช้ลงทุนในโครงการพัฒนา
แหล่งก๊าซขนาดเล็กต่อไปได้ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และหากจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับ
กรณีดังกล่าว ให้กระทรวงพลังงานช้ีแจงและให้ข้อมูลว่าได้ด าเนินการในเรื่องนี้โดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลักด้วยแล้ว 
                ๒. เห็นชอบร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) แปลง B-17-01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ระหว่าง
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียกับบริษัทผู้ได้รับสัญญา คือ บริษัท PC JDA Limited. (PC JDAL) และบริษัท PTTEP International Limited 
มีสาระส าคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่ายของน้ ามันส่วนท่ีเป็นทุน จากเดิมสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๕๐ เป็นสูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ ๖๐ เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจท่ีลงทุนไปแล้ว (ตั้งแต่วันเริ่มต้นของสัญญาถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) และ
ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนส าหรับโครงการแผนการพัฒนาระยะที่ ๔ (แหล่งแอนดาลัส แหล่งแอนดาลัสตะวันออก และแหล่ง
ตันจุง) ของแปลง B-17-01 และให้องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียลงนามในร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) แปลง B-17-01 
กับบริษัทผู้ได้รับสัญญา เมื่อร่างสัญญาฯ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
น าเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย รวมทั้งควรก ากับดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับจากส่วนแบ่งของ
การผลิตก๊าซจากแหล่งดังกล่าวไม่ให้น้อยกว่าเดิม เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบหลักการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
โดยไม่มีค่าตอบแทน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ผู้มีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตร   
ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะเงินได้จากการโอนให้แก่บุตรชอบด้วย
กฎหมายนั้น ในส่วนท่ีไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ การเสียภาษีเงินได้ในส่วนของเงินได้พึงประเมินที่ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๒(๒๖) แห่งประมวลรัษฎากร 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้คิดเฉพาะเงินได้ที่ได้รับมาตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับ
เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน (ร่างพระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. 
(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน มีสาระส าคัญ
เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ลูกหนี้ส าหรับเงินได้ที่ได้จากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน
ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                    ๒.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน (รวมถึงผู้ค้ าประกันของลูกหนี้) ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจาก
การปลดหนี้ของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัท
บริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ และนิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ส าหรับ
การปลดหนี้ที่ได้กระท าตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
                    ๒.๒ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญจาก
บัญชีลูกหนี้ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในส่วนของหนี้     
ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์    
การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย     
การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และอนุมัติหลักการ
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้น
ภาษีเงินได้ให้กับบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรเร่งด าเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการ
ภาษีดังกล่าวเพื่อจูงใจให้มีการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ทันเมื่อพระราชกฤษฎีกาฯ ใช้บังคับแล้ว รวมทั้ง
เร่งประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการศึกษาของประเทศเพื่อให้การด าเนินการตามมาตรการ
ภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....] 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎกีา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการภาษี   
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เกี่ยวกับเง่ือนไขให้การลงทุนในทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอาคารถาวรที่จะได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จากต้องได้เครื่องจักรหรืออาคารถาวรนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น   
ไม่จ าเป็นต้องได้เครื่องจักรหรืออาคารถาวรนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ขออนุมัติโครงการเพ่ิมเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบ

ขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมทางหลวง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ 
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งภายหลังจากที่มีการขอถอนเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงภูเก็ต
และจังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อช้ีแจงรายละเอียดและรูปแบบของโครงการเพิ่มเติม ซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทาง รูปแบบและต าแหน่งที่จะท าการก่อสร้าง กรมทางหลวงจึงเริ่มด าเนินโครงการ โดยประกาศประกวด
ราคาแล้วเมื่อวันที่ ๑๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และจะประกวดราคาโดยวิธี e-bidding ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมถึงจะลงนาม 
ในสัญญาก่อสร้างภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
                ๒. อนุมัติโครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมทางหลวง แผนงานบ ารุงรักษาทางหลวง จ านวน ๕๓ รายการ ภายในกรอบวงเงิน 
๒๔๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบ
ขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ    
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขอ้งให้ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรองรับงานปรับปรุงและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป จ านวน ๕๙๗,๙๖๖,๓๐๐ บาท ให้กองทัพเรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและ
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา จ านวน ๑๙ รายการ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก ากับการพัฒนา
ท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในส่วนอาคารที่พักผู้โดยสารและพื้นที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ เพื่อให้
สามารถรองรับการให้บริการแก่ผู้โดยสาร สายการบิน และพร้อมส าหรับการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยสากลจากองค์การ
การบินระหว่างประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การด าเนินการให้เอกชนเข้าร่วมงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ (งานสัญญาที่ ๕) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานผลการด าเนินการให้เอกชนเข้าร่วมงานตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ    
(งานสัญญาที่ ๕) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ [เรื่อง ขออนุมัติผลการเจรจาต่อรองกับ BEM ส าหรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕)] เกี่ยวกับผลการเจรจาระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุน      
งานระบบไฟฟ้าและรับจ้างด าเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕) กับบริษัท ทางด่วนและ



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BEM) และข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา BBML รวมทั้งการปรับปรุงและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี   
ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ 
                ๒. รับทราบผลการเจรจาของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
ได้ข้อสรุปได้ว่า BEM ไม่สามารถลงทุนด าเนินงานช่วงเตาปูน-บางซื่อ (๑ สถาน)ี จนถึง พ.ศ. ๒๕๗๒ ได้ เพราะการลงทุนด าเนินงาน
เพียงช่วง ๑ สถานีมีรายได้ไม่เพียงพอกับต้นทุนการด าเนินงาน ท าให้เกิดการขาดทุนในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก และหากรัฐ
เป็นผู้ลงทุนจ้าง BEM ด าเนินงานในรูปแบบ PPP-Gross Cost ก็จะเป็นภาระทางการเงินต่อรัฐอย่างมาก 
                ๓. เห็นชอบให้ยุติการด าเนินการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างด าเนินการกิจการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และให้ด าเนินการเดินรถช่วงเตาปูน-บางซื่อ รวมอยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วง
บางซื่อ-ท่าพระ ตามมติคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ รฟม.) เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
โดยให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งรัดด าเนินการช่วงบางซื่อ-เตาปูน เพื่อให้เช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้โดยสารเป็นล าดับแรกก่อน ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม และ 
รฟม. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการด าเนินการช่วงบางซื่อ-เตาปูน เพื่อให้เช่ือมต่อได้กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงบางใหญ่-เตาปูนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งเร่งรัดท าบัตรโดยสารร่วม (Common Ticket) และอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare)    
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และก าหนดเป็นเงื่อนไขให้เอกชนที่จะเป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย
และโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเส้นทางอื่น ๆ ในอนาคตจะต้องใช้บัตรโดยสารร่วมและอัตราค่าโดยสารร่วมดังกล่าวในการให้บริการ
ประชาชน เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. เห็นชอบให้ปรับปรุงและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ ส าหรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม. ได้แก่ ปรับปรุง   
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เสนอเพิ่มเติม 
                ๕. ให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและคณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล าโพง-
บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้สามารถคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ เพื่อด าเนินงาน
เดินรถให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ในขั้นตอนการด าเนินการให้ระมัดระวังเรื่องการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนรายใดรายหนึ่ง รวมทั้ง
ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลักในการพิจารณา 
                ๖. ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาหาข้อยุติเกี่ยวกับแผนการอ านวย
ความสะดวกในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถให้บริการเดินรถไฟฟ้าได้ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน และต้องสามารถเปิดให้บริการ
ตามแผนการอ านวยความสะดวกได้ก่อนที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน จะเปิดให้บริการ (มีก าหนดเปิดให้บริการ   
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

          เร่ือง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) ในวงเงินจ านวน ๑,๕๗๔.๕๘๐ ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในวงเงินจ านวน ๓,๒๙๘.๙๓๓ ล้านบาท 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

                    ๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคม ขสมก. และ รฟท. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ     
ในการจัดท าข้อเสนอการขอรับการอุดหนุนบริการสาธารณะและการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยการจัดท างบประมาณการค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุนการให้บริการในการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะในทุก ๆ ปี กระทรวงคมนาคมในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดที่พิจารณา
ข้อเสนอเบื้องต้นควรตรวจสอบและก ากับให้ ขสมก. และ รฟท. จัดท าข้อเสนอโดยค านึงถึงหลักความสมเหตุสมผลและสะท้อนต้นทุนจริง
ในการบริการสาธารณะด้วย และ ขสมก. และ รฟท. ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการให้บริการและบริหารความเสี่ยงในการให้บริการ
สาธารณะ รวมถึงบริการประเภทอ่ืนในระยะยาว เพ่ือให้มีต้นทุนการให้บริการที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และการขนส่ง
สาธารณะในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. และ รฟท. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐท่ีเห็นควรให้กระทรวง 
การคลังพิจารณาแนวทางหรือมาตรการในการพิจารณาให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติม กรณีที่ผลการด าเนินงานจริงจากการให้บริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจมีต้นทุนด้านราคาน้ ามันเพิ่มสูงกว่าที่ก าหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะอย่างแท้จริง 
และให้ ขสมก. และ รฟท. ปรับโครงสร้างการบริหารงานและการบริการประชาชน โดยให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด เพื่อแก้ปัญหา
จากการขาดทุนการให้บริการดังกล่าว รวมทั้งรายงานผลการปรับปรุงโครงสร้างให้คณะรัฐมนตรีทราบ ในการขอรับเงินอุดหนุน    
ในปีงบประมาณครั้งต่อไป และการด าเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมก ากับให้ ขสมก. และ รฟท. เร่งด าเนินการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปี
ในปีต่อ ๆ ไป ของ ขสมก. และ รฟท. ให้รวดเร็วและสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ [เรื่อง ขออนุมัติ
หลักการเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการเงินของโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ (PSO) และโครงการอุดหนุนมาตรการ   
ลดค่าครองชีพ] ที่ให้คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะพิจารณาข้อเสนอเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ ขสมก . และ 
รฟท. เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเร่งรัดให้ท้ังสองหน่วยงานจัดท าสรุปรายงานผลการให้บริการ
สาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป 
                ๔. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศและกระทรวงคมนาคมเร่งรัด
พิจารณาแนวทางการด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางในภาพรวมทั้งระบบให้มีความชัดเจน 
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน   
ด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่) และวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยเร็วต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คร้ังท่ี ๒  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้
สาธารณะเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ที่มีวงเงิน    
ปรับลดลงสุทธิ ๗๐,๖๗๑.๖๗ ล้านบาท จากเดิม ๑,๖๑๙,๕๒๒.๐๗ ล้านบาท เป็น ๑,๕๔๘,๘๕๐.๔๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
ภายใต้กรอบแผนฯ ท่ีมีวงเงินปรับเพิ่มขึ้น ๒,๕๖๓.๓๗ ล้านบาท จากเดิม ๑๒๑,๙๐๐.๑๘ ล้านบาท เป็น ๑๒๔,๔๖๓.๕๕ ล้านบาท 
                    ๑.๓ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการน าไปให้กู้ต่อ การบริหารความเสี่ยง และ
การค้ าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อด าเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปรับปรุงครั้งท่ี ๒ 
                    ๑.๔ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน 
การค้ าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการกู้เงินได้เองก็ให้สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม
และจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

                    ๑.๕ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ าประกันเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการด าเนินการตาม     
แผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                ๒. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินกู้ก ากับติดตามการด าเนินแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม
แผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนส าหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๕๙ ของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นเงินลงทุนส าหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่
ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๑๑ แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม ๒,๒๒๕ ล้านบาท โดยให้กู้เงินมาด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   
ในแต่ละปี ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่เห็นควรเร่งจัดท ารายละเอียดแผนงานดังกล่าว
ทั้ง ๑๑ แผนงาน ส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาวิธีการ ตลอดจนเง่ือนไขในการกู้เงินและบรรจุเข้าในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจ าปีที่จะด าเนินการต่อไป และให้ กฟภ. ทยอยด าเนินการกู้เงินตามความจ าเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ รวมทั้งพิจารณากู้เงิน
เพื่อการลงทุนด้วยความระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงจากภาระหนี้สินขององค์กรในระยะยาว ส าหรับวงเงินกู้ในประเทศที่ยังไม่ได้
เสนอขอบรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี ให้ กฟภ. ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ กฟภ. พิจารณาความเหมาะสมของการใช้แหล่งเงินทุนของแผนงานในปีต่อ ๆ ไปจากเงินรายได้ของ กฟภ. เปน็หลัก 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ (เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้

ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ 
กันยายน ๒๕๕๓ (เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ าเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีน้ าจืด) โดยได้มีการจัดท าแผนแม่บท
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ การก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดเขตพื้นที่น้ าจืดใหม่ การก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบ
และมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การออกกฎกระทรวงก าหนดให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืดเป็นกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ต้องมีการควบคุม และการก าหนดแนวทางและด าเนินการติดตามประเมินผลการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าในพ้ืนท่ีน้ าจืด ภายใต้ค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๖/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ และการด าเนินงาน Asian Soil Partnership  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก และกิจกรรมเฉลิมฉลองปีดินสากล ตลอดปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดิน การเสวนาทางวิชาการ กิจกรรมการสาธิต การประกวด



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ การประกวดถ่ายภาพกิจกรรมภายในงาน การจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพดี     
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง บนแผ่นดินของพอ่” ส าหรับประชาชน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมปีดินสากลร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘   
ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก และปิดปีดินสากล ๒๕๕๘ ณ ส านักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี รวมทั้งมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมงานประชุมและการเสวนาหัวข้อ “Soils : Beyond the 
International Year” ณ ส านักงานองค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยได้น าเสนอการด าเนินการ
พัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชด าริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงแนวทาง
การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยการจัดตั้งเครือข่ายหมอดินอาสา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ
จากนานาประเทศเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ จากการที่ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมปีดินสากล และกิจกรรมด้านทรัพยากรดิน
ในเวทีโลก ท าให้เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกให้ท าหน้าที่ประธานคณะอ านวยการและเลขานกุารกลุม่ความรว่มมอื
ด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Partnership : ASP) ประกอบด้วยสมาชิก ๑๙ ประเทศ โดยประเทศไทยจะด ารงต าแหน่ง
ประธานวาระแรก ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรม  
วันดินโลก และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องทั้งในและ
ต่างประเทศ 
                    ๑.๓ เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเป็นประธานคณะอ านวยการและเลขานุการ  ASP และมอบหมาย   
กรมพัฒนาท่ีดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ าแห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น 
                    ๑.๔ มอบหมายส านักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินงานความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
                ๒. ส่วนงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม   
วันดินโลก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้แล้ว จ านวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของส านักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันดินโลก ๕ ธันวาคม ในปีต่อ ๆ ไป และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการด าเนินงานความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กรมพัฒนาท่ีดินจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งค่าใช้จ่าย
ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็น
ของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นควรพิจารณาจัดสรรการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับจ านวนและรูปแบบของ
กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในแต่ละปี ทั้งในส่วนของกิจกรรมภายในประเทศและในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ส านักงานใหญ่องค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงโรม และส านักงานองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมี
สาระส าคัญเกี่ยวกับ (๑) การยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ (๒) การบริหารจัดการ
น้ ามันปาล์มของกลางของกรมศุลกากร (๓) ค่าใช้จ่ายจากการตรวจจับการลักลอบน าเข้าน้ ามันปาล์ม (๔) การระบายน้ ามันปาล์มดิบ 
(๕) ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม พ.ศ. .... (๖) ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผลปาล์มน้ ามันจังหวัดกระบี่ 
และ (๗) แนวทางการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบท่ีจะด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการปฏิรูปปาล์มน้ ามัน
และน้ ามันปาล์มทั้งระบบนั้น ควรน าแนวทางตามยุทธศาสตร์ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม ภายใต้ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร ๔ สินค้า 
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังผลิตภัณฑ์ ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน้ าตาลทราย) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ มาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้การด าเนินการนโยบายมีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นไป     
ในแนวทางเดียวกัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จ านวน ๔๗๘ ราย ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และ

โครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และ
โครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร (ผกก.) ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน จ านวน ๔๗๘ ราย เป็นเงิน ๖๑.๘๘ ล้านบาท (เงินต้น ๔๔.๙๖ ล้านบาท 
และดอกเบี้ย ๑๖.๙๒ ล้านบาท) ตามมติคณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรกรแห่งชาติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
โดยแนวทางการด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร ให้น ากรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ มาใช้ด าเนินการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการติดตามผลการช าระคืนเงิน
ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด การสนับสนุนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้เพื่อให้
สามารถน าเงินมาช าระคืนและเหลือเพียงพอในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน การให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
กระบวนการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงเกษตรกรเพื่อช้ีแจงภารกิจและวิธีด าเนินการในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร   
ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เกษตรกรในทุกพื้นที่ได้รับทราบถึงนโยบายและมาตรการของรัฐอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน
ตามเจตนารมณ์ของภาครัฐ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการร่ วมพิจารณาและจัดท าโครงการตั้งแต่ต้น
เพื่อให้ได้โครงการที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเกษตรกรมีศักยภาพและ      
มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนทั้ง ๔๗๘ ราย   
ให้ทันสมัย เนื่องจากพบว่ามีบางรายช าระหนี้แล้วและเกษตรกรจะต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือภายใน ๓ เดือน นับจาก
วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ ตามกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘        
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลสถานะหนี้สินของ
เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เหมาะสมในระยะยาวเพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวเป็นไปอย่างยั่งยืน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ข้อแนะน าการเร่ิมการเพาะปลูกฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๕๙/๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อแนะน าการเริ่มการเพาะปลูกฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๙/๖๐ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. สภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร ได้สรุปว่าสภาพอากาศเข้าสู่
ภาวะปกติแล้ว และคาดการณ์ว่าปริมาณฝนปีน้ีจะมากกว่าปกติ ร้อยละ ๖ ส าหรับประเทศไทยคาดการณ์ว่าท้ังปีจะมีปริมาณฝนอยู่
ในเกณฑ์ปกติ และจะเข้าสู่ฤดูฝนในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
                ๒. สถานการณ์น้ า ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ มีปริมาณน้ าต้นทุนในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ 
มีน้ าใช้การได้ ๑๐,๓๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร กรณีที่ไม่มีฝนตกปริมาณน้ าดังกล่าวสามารถสนับสนุนการใช้น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
และรักษาระบบนิเวศ ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  
                ๓. การบริหารจัดการน้ าในฤดูฝน ปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ปริมาณน้ าต้นทุนในอ่างเก็บน้ ามีเพียงพอส าหรับการใช้น้ า     
ตลอดฤดูฝน ปี ๒๕๕๙ และเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึง กรมชลประทานพิจารณาด าเนินการจัดสรรน้ าเพื่อการอุปโภค -บริโภค 
และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ าฝนเป็นหลัก บริหารจัดการน้ าท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยระบบและอาคารชลประทาน และด าเนินการเก็บกักน้ าในเขื่อนให้มากที่สุด 
 ๔. การวางแผนการเพาะปลูกฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๕๙/๖๐ ประกอบด้วย (๑) พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน ได้แก่  
ลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าแม่กลอง พ้ืนท่ีลุ่มต่ า แนะน าให้เกษตรกรท าการเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศการเข้าสู่ฤดูฝน
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ และพื้นที่ดอน ปริมาณน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาจะมีปริมาณมากเพียงพอ แนะน าให้เพาะปลูกได้ตั้งแต่
กลางเดือนกรกฎาคม  ส าหรับพ้ืนท่ีโครงการชลประทานอื่น ๆ การเพาะปลูกพืชฤดูฝนจะด าเนินการตามมติคณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน (JMC) ของแต่ละพื้นท่ี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการประชุม จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และ    



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

(๒) พื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน แนะน าให้เกษตรกรท าการเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติ ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ 
ในพื้นที่ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ฤดูฝนจะแตกต่างจากภาคอื่น แนะน าให้เกษตรกรท าการเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติประมาณเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนที่ท ากินทางการเกษตร ระยะที่ ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ท ากินทางการเกษตร ระยะที่ ๒ 
ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๒,๐๓๐ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ วงเงิน ๑,๕๒๒ ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. วงเงิน ๕๐๘ ล้านบาท 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๑,๕๒๒ ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุนของโครงการ
ดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยด าเนินการกู้เงินตามความจ าเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องส ารวจความต้องการใช้ไฟฟ้าของเกษตรรายย่อยที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล และสนับสนุนให้เกษตรกรใช้พลังงานทางเลือก เช่น 
การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) 
                ๓. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน ส านักงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการให้ความส าคัญในการวางแผนทางการเงินและการบริหาร
การลงทุนอย่างรอบคอบ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของแหล่งเงินทุน และหากต้องจัดท าโครงการในระยะอื่น ๆ ต่อไป ให้เร่ง
ด าเนินการจัดท าแผนงานและขออนุมัติโครงการล่วงหน้า การเร่งรัดการด าเนินโครงการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของเกษตรกรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การเร่งส ารวจจ านวนเกษตรกรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อประโยชน์ในการประเมินและวางแผนการขยาย
เขตไฟฟ้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์ของการเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
จากระบบหลักกับการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าภายในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานทดแทน การทบทวนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
เกษตรกรภายใต้โครงการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเกษตรกรและสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบไฟฟ้า 
การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน การทบทวนแนวทางในการด าเนิน
มาตรการค่าไฟฟ้าฟรี การก ากับดูแลการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด การส ารวจข้อมูลการมีไฟฟ้าใช้  ทั้งในส่วนของ
พื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อน าผลมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน  การจัดหา
พลังงานไฟฟ้าให้ครอบคลุมและทั่วถึง การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาโครงการ รวมทั้ง
การรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน เน้นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานแก่เกษตรกร โดยมีการวางแผนระยะยาวรองรับ 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๔. ให้ กฟภ. พิจารณาความเหมาะสมของการใช้แหล่งเงินทุนของโครงการดังกล่าวในปีต่อ ๆ ไป จากเงินรายได้ของ 
กฟภ. เป็นหลัก 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ 
ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามที่ระบุไว้ในร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดินส าหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ที่เห็นควรเร่งพิจารณาและผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให้ส านักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคู่สัญญาที่ท านิติกรรมกับ ส.ป.ก. ได้รับยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ไปพิจารณาต่อไปด้วย 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
          เร่ือง ขออนุมัติหลักการและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ถือครองและท าประโยชน์ในที่ดินที่หน่วยราชการ

ดูแลเนื่องในการสร้างทางหลวง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๔๑ (เรื่อง ขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นและพืชล้มลุกให้ราษฎรในที่ดินที่หน่วยราชการอื่นดูแล เนื่องในการสร้างทางหลวง) 
โดยให้ปรับปรุงหลักการและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ถือครองและท าประโยชน์ในที่ดินที่หน่วยราชการดูแล 
เนื่องในการสร้างทางหลวง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ จัดให้มีการรังวัดท าแผนที่ที่ดินที่จะต้องใช้ในโครงการและส ารวจรายช่ือผู้ที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์    
ในที่ดินแต่ละราย พร้อมทั้งค านวณเนื้อที่ท่ีดินที่อยู่ในโครงการทุกแปลง 
                    ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด นายอ าเภอท้องที่ ธนารักษ์พื้นที่ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยมีผู้แทนกรมทางหลวง เป็นกรรมการ
และเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ก ากับ ควบคุม และก าหนดแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดิน ค่าขนย้าย   
ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกรมทางหลวง รวมทั้ง
ก าหนดราคาค่าชดเชยที่ดิน ค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองท่ีดิน
โดยไม่มีเอกสารสิทธิซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางหลวง ตลอดจนประสานงานและขอความร่วมมือจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดิน ค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น 
พืชล้มลุก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                    ๑.๓ เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ (๑) ต้องไม่เป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ หรือผู้ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) ต้องครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินก่อนที่จะมีโครงการก่อสร้าง (๓) ในกรณีที่หน่วยราชการใด ซึ่งเป็นผู้ดูแล หรือใช้ประโยชน์ 
ในที่ดิน มีกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เกี่ยวกับการจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางหลวง
ก็ให้น ากฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งนั้น ๆ มาพิจารณาในการจ่ายเงินช่วยเหลือด้วย และ (๔) ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๔๑ ส่วนใดที่ขัดหรือแย้งกับขั้นตอนการด าเนินการในครั้งนี้ ให้ใช้ขั้นตอนการด าเนินการที่เสนอในครั้งนี้แทน 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
ที่ดินซึ่งส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมถือกรรมสิทธิ์ยังมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ ควรแก้ไขค าว่า “ค่าชดเชยที่ดิน” ที่ปรากฏ
ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นถ้อยค าอ่ืนตามความเหมาะสม และเห็นควรด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอ  
ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และเห็นควรให้กรมทางหลวงเร่งพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งมาตรฐาน
การค านวณค่าทดแทนต่าง ๆ ที่เหมาะสม และเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพถือครองที่ดิน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงบประมาณ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการพิสูจน์ความถูกต้องจากภาพถ่าย
ทางอากาศตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการตรวจสอบเอกสารสิทธิของราษฎรที่น ามาอ้างอิง
ให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒, และ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการ 
 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ   
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ ๑.๖๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมส าคัญที่หดตัว 
เช่น รถยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

                ๒. การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การน าเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ ๑๓.๒ 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้าเครื่องยนต์ เพลาส่งก าลังและส่วนประกอบอื่น ๆ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว 
รวมถึงเครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะและส่วนประกอบที่ลดลง ด้านการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า)      
มีมูลค่า ๕,๐๕๒.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑๕.๔ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้าด้ายและเส้นใย   
ผ้าผืน เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 
                ๓. การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีปริมาณทั้งหมดจ านวน ๙,๓๔๑.๔ ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ลดลงจาก
เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๒.๖ แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๕ จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๘ 
                ๔. การเปิดปิดโรงงาน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการจ านวน ๒๕๖ ราย ลดลงจากเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๔.๘๓ 
แต่มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๙ และมีจ านวนการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๐.๘ และมีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ
ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๕.๒๓ ส าหรับโรงงานที่ปิดด าเนินกิจการมีจ านวน ๒๑๒ ราย มากกว่าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
ร้อยละ ๕๗.๐๔ และมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๓๕.๕๖ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานแบบบรรจุภัณฑ์ไทยที่ชนะการประกวด WorldStar Awards 2016 และ WorldStar Student Awards 2015 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานแบบบรรจุภัณฑ์ไทยที่ชนะการประกวด  WorldStar 
Awards 2016 และ WorldStar Student Awards 2015 โดยในปี ๒๕๕๘ ผลงานบรรจุภัณฑ์ไทยที่ผ่านการประกวด ThaiStar 
Packaging Awards 2015 จ านวน ๓๙ ผลงาน ได้รับรางวัล AsiaStar Awards 2015 รวม ๒๓ รางวัล โดยผลงานบรรจุภัณฑ์ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้า Pipper Standard จากบริษัท อิเควเตอร์ เพียว เนเจอร์ จ ากัด ประเทศไทย ได้รับรางวัล  President 
Award 2015 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด ส าหรับบรรจุภัณฑ์ที่ได้คะแนนสูงท่ีสุดจากผลงานท้ังหมดที่ส่งเข้าประกวด และเมื่อวันท่ี 
๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ องค์การบรรจุภัณฑ์โลก (World Packaging Organization : WPO) ได้ตัดสินการประกวด WorldStar 
Awards 2016 และ WorldStar Student Awards 2015  ณ นครมุมไบ ประเทศอินเดีย ซึ่งผลงานบรรจุภัณฑ์จากประเทศไทย 
ได้รับรางวัล WorldStar Awards 2016 จ านวน ๓ รางวัล และรางวัล WorldStar Student Awards 2015 จ านวน ๒ รางวัล 
รวมทั้งสิ้น ๕ รางวัล ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะน าผลงานบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยนักออกแบบไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
บรรจุภัณฑ์ระดับโลกและระดับภูมิภาคเอเชีย ระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ รวมทั้งผลงานที่ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดแสดงให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับชมศักยภาพและความพร้อมของผลงานบรรจุภัณฑ์ไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในเวทีระหว่างประเทศ ในวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ท าเนียบรัฐบาล 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์  ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยให้มี
ทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน มีกลไกการบริหารจัดการและบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และ
พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของอาเซียน และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ท่ีส าคัญในตลาดโลก ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ (๑) พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย
ให้เป็นมืออาชีพ (๒) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย (๓) ส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ของงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (๔) ส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงธุรกิจถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในประเทศไทย และ (๕) พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยมีวงเงินเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
ทั้งสิ้น ๑,๒๕๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ 
                    ๑.๓ เห็นชอบให้ส านักงบประมาณใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

                ๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการบูรณาการแผนงาน/โครงการที่จะ
ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงอุตสาหกรรม การประสานงาน
กับคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อปรับปรุงมาตรการแผนงาน/โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม
ให้สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมคลัสเตอร์ดิจิทัล การหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน /
โครงการ ตัวช้ีวัด และเป้าหมายที่ชัดเจน การก าหนดแนวทางและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติงานของแผนงาน /
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เป็นระยะ ๆ การเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งไม่ควรก าหนดเรื่องการจัดตั้งส่วนราชการไว้ในร่างยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง บรรยากาศงาน Startup Thailand 2016 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย คณะท างานประชารัฐด้านการส่งเสริม SMEs, Startups & Social 
Enterprises คณะท างานประชารัฐด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชน ธนาคาร มหาวิทยาลัย กลุ่มภาคีสมาคมหรือองค์กรสนับสนุนและพัฒนา
ระบบนิเวศ (Eco-System) ของ Startup ทั้งในและต่างประเทศ จัดงาน Startup Thailand 2016 ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙-
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Startup Unite” ซึ่งเป็นการรวมตัวของ Startup 
และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Startup ทุกภาคส่วน เป็นครั้งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษจากบุคคล
ส าคัญต่าง ๆ เช่น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และการเสวนาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานของ Startup ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับความรู้
และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง โครงการ Smart Online SMEs (S.O.S) by Thaitrade.com ได้รับรางวัลชนะเลิศ WSIS Prize 2016 สาขา Capacity  

Building ขององค์การสหประชาชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงาน ดังนี้ 

             ๑. กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และถ่ายทอดความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร เพื่อให้ SMEs สามารถท าการค้าออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านโครงการ Smart Online SMEs (S.O.S) by Thaitrade.com ครอบคลุมเทคนิคการถ่ายภาพและการเขียนบรรยาย
สินค้าให้เป็นที่น่าสนใจต่อลูกค้าทั่วโลก รวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงด้านการตลาดออนไลน์ และช่วยให้ SMEs และชุมชนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปท าการค้าออนไลน์จริง ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา ติดตามผล กระตุ้นให้เกิด
ยอดขาย และเสริมสร้างให้ SMEs ต่อยอดการค้าออนไลน์ให้ได้ด้วยตนเอง 
                ๒. เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โครงการ Smart Online SMEs (S.O.S) by Thaitrade.com ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
“WSIS Prize 2016” (World Summit of Information Society) สาขาการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) ของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ภายใต้องค์การสหประชาชาติ โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากท่ัวโลก ในฐานะเป็นโครงการฯ ที่ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการท าการค้าออนไลน์ 
 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 



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

  
 ๖๘ ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การทบทวนกลไกการด าเนินการในกรอบอาเซียน 
      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการจัดท าแนวทางทบทวนกลไกในการขับเคลื่อน
การด าเนินการในกรอบอาเซียนที่ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยน าคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติที่มีรัฐมนตรี     
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ซึ่งมีอยู่แล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ กลับมาใช้เป็นกลไกหลัก   
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการในกรอบอาเซียน โดยมีการประสานงานเรื่องแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนกับ
รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ก่อนที่จะน าเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสมัยพิเศษ (เป็นการประชุมต่อเนื่องภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีปกติ โดยอนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยได้และจะหารือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน) พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น คณะกรรมการอาเซียน
จะประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้ช่วยขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนงาน/ 
โครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่จะให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกลั่นกรอง
และขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน ท้ังนี้ แนวทางดังกล่าวมีจุดแข็ง คือ มีความคล่องตัวในการประสานงานสูง 
และเน้นบทบาทของรองนายกรัฐมนตรีในการช่วยกลั่นกรองและเร่งรัดติดตามการด าเนินการต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน โดยใช้ประโยชน์
จากกลไกท่ีมีอยู่แล้ว จึงสามารถช่วยลดความซ้ าซ้อนของกลไกและไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่รองนายกรัฐมนตรี 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–เมียนมา  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการของร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย -เมียนมา และบันทึกการหารือ
ระหว่างไทย-เมียนมา โดยบันทึกการหารือฯ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ สิทธิความจุความถี่และ
สายการบินที่ก าหนด ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ/การท าการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน และการใช้อากาศยานเช่า  
 ๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการเพื่อให้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่าง
ไทย-เมียนมา และแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ และบันทึกการหารือดังกล่าวต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–สหราชอาณาจักร 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร 
บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือฉบับลงนามย่อ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการให้สิทธิ การก าหนด  
สายการบินและการอนุญาต การปฏิเสธ การเพิกถอนและการพักใช้ใบอนุญาตด าเนินการ ความปลอดภัยการบิน และการขนส่ง
หลายรูปแบบ 
 ๒. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือฉบับลงนามย่อเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับสิทธิ
ความจุความถี่ สิทธิรับขนการจราจร และการใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน 



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

 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

 ๓. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่การเดินอากาศ
ของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ และร่างความตกลงว่าด้วยบริการ
เดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
 ๔. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของหนังสือ
สัญญาดังกล่าวต่อไปโดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระส าคัญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-สหรัฐฯ (TIFA JC) และการหารือกับ

ภาคเอกชนสหรัฐฯ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา [Trade 

and Investment Framework Agreement between the United States and the Kingdom of Thailand  (TIFA) Joint 
Council : TIFA JC] และการหารือกับภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  ๑.๑ การประชุม TIFA JC ในระดับรัฐมนตรี มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายการค้าการลงทุน ประเด็น
ทางเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ธุรกิจการเงิน 
และในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส หารือประเด็นการค้าที่จะส่งเสริมโอกาสทางการค้าของไทย อาทิ การพิจารณาให้สิทธิพิเศษศุลกากร 
(GSP) แก่สินค้าไทย การเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Action Plan) การถอดถอนไทยออกจาก
สถานะ Primary concern ในเรื่องการค้างาช้างผิดกฎหมายภายใต้ CITES การเตรียมจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกา (FSMA Readiness Program) และแนวทางการแก้ไขอุปสรรค
ทางการค้าระหว่างกัน 
  ๑.๒ การหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership 
Agreement : TPP) ในภาพรวม เช่น การมีผลบังคับใช้ความตกลง กระบวนการภายในของสมาชิก TPP การรับสมาชิกใหม่ รวมทั้ง
ประเด็นส าคัญเชิงเทคนิคเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องของไทย 
  ๑.๓ การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา สภาหอการค้าสหรัฐอเมริกา 
(USCC) สนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก TPP และได้เสนอแนะแนวทางการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน ส่วนกลุ่มบริษัทผู้ผลิต
กระเป๋าถือและเดินทางช้ันน าของสหรัฐอเมริกา จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ Coach, Michael Kors และ Under Armor แสดงความสนใจ
ที่จะเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้าในไทย และขยายปริมาณการน าเข้าสินค้าฯ จากไทยเพิ่มมากขึ้น หากไทยได้รับสิทธิ GSP ในสินค้า
ดังกล่าวจากสหรัฐอเมริกา 

 ๒. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการประชุม TIFA JC ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก ๔ และ ๘ ของความตกลงการค้าสนิค้าของอาเซียน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก ๔ ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods 
Agreement : ATIGA) เพื่อปรับโอนบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement : ITA) 
ของอาเซียน จากระบบ AHTN 2007 เป็นระบบ AHTN 2012 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบฮาร์โมไนซ์ (HS) 2012 ขององค์การศุลกากรโลก 
                    ๑.๒ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก ๘ ของความตกลง ATIGA โดยเพิ่มเติมถ้อยค าในกฎข้อ ๑-๓ และเพิ่มเติม
กฎข้อ ๒๖-๓๑ ของระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน เพื่อให้ระเบียบปฏิบัติฯ มีถ้อยค าที่รองรับการใช้หนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ ASEAN Single Window 
                    ๑.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
เป็นผู้แจ้งการให้ความเห็นชอบของไทย 



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

  
 ๗๐ ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในแนวทางการจัดท าคู่มือข้อก าหนดทางเทคนิคและวิธีการรับส่งข้อความ
ส าหรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีแนวทางที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของประเทศไทย และไม่เป็น
การเพิ่มอุปสรรคทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้วิธีการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถอ านวย
ความสะดวกทางการค้าภายใต้ระบบ ASEAN Single Window ได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณาต่อไปด้วย 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

       ๗.๔  ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ที่ถอนไปจาก
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ให้มีกลไกในการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ช้ันนอกตามแนวชายแดน เพื่อให้การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยค านึงถึงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ       
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมิให้เกิดความขัดแย้งกัน 
                ๒. ส่วนการพัฒนาพื้นที่ช้ันในเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตร์
ของรัฐบาล เช่น เมืองยางพารา (Rubber City) โดยที่มีการจัดท ากฎหมายอีกฉบับหนึ่งอยู่แล้ว จึงให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ)์ ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) พิจารณาด าเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
โดยให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายตามข้อ ๑ รวมทั้งพิจารณาให้มีกลไกในการประสานงานโดยตรงกับผู้ลงทุนที่มีความสนใจและเข้าข่าย
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางประชารัฐและการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาก าหนดมาตรการ
ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ผู้อาศัยเดิมในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งขึ้นใหม่ เพื่อให้
การบริหารจัดการที่ดินดังกล่าวเกิดความเหมาะสม 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี : กรณีพบอุปกรณ์บรรจุสารกัมมันตรังสีอิริเดียม-๑๙๒ (Ir-192) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี : 
กรณีพบอุปกรณ์บรรจุสารกัมมันตรังสีอิริเดียม-๑๙๒ (Ir-192) สรุปได้ ดังนี้ 

 ๑.๑ ผลการตรวจสอบพบอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาในทางอุตสาหกรรม จ านวน ๑ เครื่อง ขนาด ๓๐x๒๐x๑๐ 
เซนติเมตร พบระดับรังสีมีค่าต่ าใกล้เคียงกับระดับรังสีในธรรมชาติ ไม่พบว่ามีการเปรอะเปื้อนทางรังสี ทั้งที่อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบ 
จึงสามารถยืนยันได้ว่าอุปกรณ์ฯ ไม่มีอันตรายต่อประชาชนใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม  

 ๑.๒ จากฐานข้อมูลการก ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พบข้อมูลอุปกรณ์ลักษณะ
เดียวกันนี้ในสถานประกอบการแห่งหน่ึงในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้ถูกโจรกรรมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสถานประกอบการได้แจ้งความ
ต่อสถานีต ารวจในพ้ืนท่ีไว้แล้ว ขณะนี้ก าลังตรวจสอบว่าเป็นอุปกรณ์ช้ินเดียวกันหรือไม่  

 ๑.๓ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรับมือการตื่นตระหนกของประชาชนกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงพื้นที่พร้อมรองเลขาธิการส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ เพื่อให้ข่าวสารที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนเพื่อลดการตื่นตระหนกของประชาชน และมอบหมายให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
จัดท าเอกสารช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ทราบเป็นระยะ 

 ๑.๔ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ด าเนินการจัดการประชุมผู้บริหารเพื่อสรุปและประเมินสถานการณ์ รวมทั้ง
พิจารณามาตรการในการรับมือเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติได้จัดแถลงข่าว
แก่สื่อมวลชนเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น   

 ๑.๕ มาตรการในการรับมือเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ (๑) กรณีที่เกิดเหตุนอกเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม 
พร้อมเครื่องมือและอปุกรณ์ที่จ าเป็น ในการด าเนินการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในเบื้องต้นร่วมกับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ า
ภูมิภาค และสามารถแจ้งเหตุให้ส่วนกลางทราบได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง (๒) เพิ่มการฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีให้กับเครือข่ายและประชาชนท่ีเกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ (๓) ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี และเผยแพร่แก่สถานประกอบการและประชาชนทั่วไป และ (๔) มีมาตรการใน (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. .... ให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีอ านาจในการก ากับดูแลที่เข้มงวดรัดกุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
และป้องปรามไม่ให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีละเมิดข้อกฎหมาย โดยก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงข้ึน  
 ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสีและวัตถุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติก าหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่อุปกรณ์
บรรจุสารเคมีอันตราย อุปกรณ์บรรจุสารกัมมันตรังสีอื่น ๆ หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ สูญหาย ให้ด าเนินการ  

 ๒.๑ ให้ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์แจ้งความต่อสถานีต ารวจในทันที ติดตามการค้นหาและการด าเนินคดี 
พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวสารและความคืบหน้าต่อสาธารณชนโดยเร็ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและมีการก ากับและเฝ้าระวัง
การแพร่กระจายของสารเคมีหรือสารกัมมันตรังสีต่าง ๆ ได้ทันการณ์ 

 ๒.๒ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเร่งรัดการติดตาม ค้นหา และด าเนินคดีในกรณีมีการแจ้งสูญหายของสารเคมี
อันตรายและอุปกรณ์บรรจุสารกัมมันตรังสีดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด และแจ้งความคืบหน้าให้เจ้าของอุปกรณ์และสาธารณชน
ได้รับทราบต่อไปด้วย 

 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

 ๘.๑ สนับสนนุการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  การจัดต้ังและด าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและด าเนินการ
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันอาหาร ในการจัดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจและมาตรการ
สนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดบริษัทอาหารช้ันน าของโลกทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศลงทุนด้านนวัตกรรมอาหาร     
ในประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเป็ นแหล่งจ้างงาน
บุคลากรวิจัย จะเริ่มเปิดให้บริษัทเอกชนสมัครขอสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนและการสนับสนุนเข้ามาจัดตั้งหน่วยวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรมใน Food Innopolis ได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ โดยในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี        
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าแผนปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล (ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านงบประมาณ
และแหล่งเงินทุนในการด าเนินการ ด้านโครงสร้างองค์กรและบุคลากร และด้านการเข้าร่วมลงทุนของภาคเอกชน โดยให้กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
และกรรมการและเลขานุการร่วม คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ที่เห็นควรพิจารณา 
ให้ความส าคัญกับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในด้านต่าง ๆ ควรค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนโดยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการที่ภาคเอกชน
จะเข้าร่วมในการจัดตั้ง Food Innopolis และการลงทุนด้านนวัตกรรมอาหาร นอกจากนี้เห็นควรให้จัดท าค าของบประมาณเป็นรายปี
ไปยังส านักงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมหรือพิจารณาใช้แหล่งเงินทุน อาทิ กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ทั้งนี้ กิจกรรมใดที่เป็นการด าเนินการซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ให้น าเรื่องดังกล่าว
บรรจุไว้ในแผนการปฏิรูปเพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปท่ีจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาด าเนินการต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

 ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่ ๑/๒๕๕๙    
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี ้

 ๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จ านวน ๕ เรื่อง 
ได้แก ่

 ๑.๑ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม  

 ๑.๒ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การก าหนดมาตรฐานค่าควันด าของเรือกล  
ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด  

 ๑.๓ โครงการน ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าไปสู่การปฏิบัติ : แผนจัดการการอนุรักษ์
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  

 ๑.๔ โครงการท าเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์) ของบริษัท ปูนซีเมนต์
เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ค าขอประทานบัตร ๒๓/๒๕๕๓ ร่วมแผนผังโครงการท าเมืองเดียวกันกับค าขอประทานบัตรที่ ๒๔/๒๕๕๓, 
๒๕/๒๕๕๓, ๒๖/๒๕๕๓, ๒๗/๒๕๕๓ และประทานบัตรที่ ๓๒๔๕๘/๑๕๖๙๗, ๓๒๔๕๙/๑๕๖๙๘ ตั้งอยู่ที่ต าบลพุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี 

 ๑.๕ การเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

 ๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๓ เรื่อง ได้แก่  
 ๒.๑ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล สายรังสิต-ชุมทางบ้านภาชี  
 ๒.๒ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล สายมักกะสัน-ฉะเชิงเทรา  
 ๒.๓ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม  
 ๒.๔ ร่างกฎกระทรวง ก าหนดให้พ้ืนท่ีต าบลทรงคนอง ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ ต าบล

บางกะเจ้า และต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
 ๒.๕ การขอขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นท่ี

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รวม ๓ ฉบับ ออกไปอีก ๑ ปี  

 ๒.๖ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีอ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 

 ๒.๗ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 

 ๒.๘ ร่างกฎกระทรวง ก าหนดให้พื้นที่ต าบลบางแก้ว ต าบลบางจะเกร็ง ต าบลแหลมใหญ่ และต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๔ 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณต าบลบางแก้ว ต าบลบางจะเกร็ง ต าบลแหลม
ใหญ่ และต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. .... 

 ๒.๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่ต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่ตาว และต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
เป็นเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและร่างกรอบแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าแม่ตาว  

 ๒.๑๐ ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)  
 ๒.๑๑ การแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงโครงการ The Ratification and Early Implementation of the Minamata 

Convention on Mercury  
 ๒.๑๒ การเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 ๒.๑๓ การแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีน้ าจืด 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ คร้ังท่ี ๒๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที ่๒๑ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
  ๑. สถานการณ์น้ า ณ วันที ่๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จ านวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้ า
รวม ๓๒,๗๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๗ ของปริมาตรน้ ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ าใช้การได้ ๙,๓๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของปริมาตรน้ าใช้การทั้งหมด 
 ๒. การจัดสรรน้ า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ผลการใช้น้ าอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ า
ขนาดกลางทั้งประเทศ ใช้น้ าไปแล้ว ๑๑,๐๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของแผนการจัดสรรน้ า ส่วนในลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้ าจากแม่กลอง) ใช้น้ าไปแล้ว ๒,๙๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของแผนการจัดสรรน้ า คิดเป็นระบายน้ าเฉลี่ยวันละ ๑๖.๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๓. การบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน  ๒๕๕๙ ผลการระบายน้ า
จากเขื่อนจ านวน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เฉลี่ยวันละ ๑๘.๐๘ 
ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  
ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จ านวน ๑.๙๙ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๘๙ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๐๔ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๑๐ ล้านไร่ 
 ๕. จุดเฝ้าระวัง (๑) อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ๑๐ แห่ง (เขื่อนน้ าน้อย) ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนล าปาว เขื่อนล าพระเพลิง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนกระเสียว อ่างเก็บน้ าคลองสียัด และอ่างเก็บน้ า
บางพระ (๒) ปริมาณน้ าท่าในล าน้ าสายหลักอยู่ในเกณฑ์ปริมาณน้ าน้อย โดยมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือ การป้องกันความเค็มที่บริเวณ
สถานีประปาส าแลไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเพื่อการผลิตน้ าประปา 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

 ๖. การช่วยเหลือกรณีพิเศษ ช่วงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙-ปัจจุบัน ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ การส่งน้ า
คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง และนาเผือก ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
 ๗. แนวโน้มสถานการณ์ น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ มีเพียงพอตลอดจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๙  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ คร้ังท่ี ๒๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งท่ี ๒๒ ตามที่กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  ๑.๑ สถานการณ์น้ า ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จ านวน ๓๓ แห่ง  มีปริมาตรน้ ารวม 
๓๑,๗๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของปริมาตรน้ ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ าใช้การได้ ๘,๓๓๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘ ของปริมาตรน้ าใช้การทั้งหมด 
  ๑.๒ การจัดสรรน้ า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผลการใช้น้ าอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่
และอ่างเก็บน้ าขนาดกลางทั้งประเทศ ใช้น้ าไปแล้ว ๑๑,๕๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑ ของแผนการจัดสรรน้ า   
ส่วนในลุ่มน้ าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้ าจากแม่กลอง) ใช้น้ าไปแล้ว 
๓,๐๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของแผนการจัดสรรน้ า คิดเป็นระบายน้ าเฉลี่ยวันละ ๑๗.๐๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
  ๑.๓ การบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา ช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๙ ผลการระบายน้ า ในช่วงวันที่ ๒-๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งลุ่มน้ าเจ้าพระยา ยังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับแผนท่ีก าหนดไว้ 
  ๑.๔ สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-   
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จ านวน ๑.๙๙ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๙๖ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๐๔ ล้านไร่ 
รอเก็บเกี่ยว ๐.๐๒ ล้านไร่ 
  ๑.๕ จุดเฝ้าระวัง (๑) อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ๑๐ แห่ง (เขื่อนน้ าน้อย) ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวง
อุดมธารา เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนล าปาว เขื่อนล าพระเพลิง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนกระเสียว อ่างเก็บน้ าคลองสียัด 
และอ่างเก็บน้ าบางพระ (๒) ปริมาณน้ าท่าในล าน้ าสายหลักอยู่ในเกณฑ์ปริมาณน้ าน้อย โดยมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือ การป้องกัน
ความเค็มที่บริเวณสถานีประปาส าแลไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเพื่อการผลิตน้ าประปา 
  ๑.๖ การช่วยเหลือกรณีพิเศษ ช่วงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙-ปัจจุบัน ได้แก่ การช่วยเหลือสวนผลไม้ จังหวัดจันทบุรี 
การส่งน้ าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง และกรมชลประทานส่งน้ าเข้าสู่บึงสีไฟรอบท่ีสอง 
  ๑.๗ แนวโน้มสถานการณ์ น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ มีเพียงพอตลอดจนถึงสิ้นเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๙  

 ๒. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ที่ผ่านมามีฝนตกในหลายพื้นที่ ท าให้อ่างเก็บน้ าทั่วประเทศมีปริมาณน้ าเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น ๒๒๖.๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ยกเว้น
เขื่อนภูมิพลที่ไม่มีน้ าไหลลงเขื่อน ท าให้เขื่อนภูมิพลยังคงมีปริมาณน้ าใช้การได้น้อย ดังนั้น จึงได้มีการปรับการระบายน้ าลดลง      
จาก ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน เป็น ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาแนวทางในการผันน้ าจากแหล่งน้ าอื่น ๆ มาเติมในเขื่อนภูมิพลเพื่อให้มี
ปริมาณน้ าใช้การได้เพียงพอในช่วงก่อนฤดูฝน 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)   

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๖ 

                    ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินงานตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย   
ที่เหมาะสม การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการสร้างวินัยของคนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
                    ๑.๒ เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมีกรอบแนวคิด
ในการลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด การน าของเสียกลับมาใช้ซ้ าและใช้ประโยชน์ใหม่ ณ แหล่งก าเนิด
ตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานและการแปรรูปผลิตพลังงานอย่างเหมาะสม และความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยก ากับดูแลให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และ
จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อขอตั้งงบประมาณรายปีในการจัดการขยะมูลฝอย    
และของเสียอันตรายต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงบประมาณ 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้จัดท างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม
ครบถ้วน ทั้งหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงบประมาณของแต่ละแนวทาง ตลอดจนมีความสอดคล้องกับ
ปฏิทินงบประมาณอย่างเคร่งครัด และให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการควบคู่ไปกับ
การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ 
โดยการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จทั้งในระดับประเทศและในระดับจังหวัดเพื่อให้ทราบถึงการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) และให้เร่งรัดการด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยทั้งในพื้นที่น าร่องและในระดับชุมชนและหมู่บ้านภายใต้ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย       
ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของ
ส่วนราชการเป็นล าดับแรก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงผลสัมฤทธิ์และตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
รวมทั้งให้รับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทดังกล่าว
มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันเงินรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ และจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม  
เร่ือง ข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส 

(Readiness Preparation Proposal: R-PP) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไก
เรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยสาระส าคัญของร่างข้อตกลงฯ ธนาคารโลกได้อนุมัติความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่าแก่ประเทศไทย ในวงเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส
หรือกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่า โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือและด าเนินโครงการ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
จากธนาคารโลกเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบการด าเนินโครงการได้ การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้แก่ธนาคารโลกภายหลัง     
วันสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่ไม่ใช่ที่ปรึกษา และการว่าจ้างที่ปรึกษา 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้กระทรวงการคลัง 
โดยนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ 
และเงื่อนไขตามมาตรฐานของธนาคารโลกอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกับภารกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ไว้แล้ว ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ 
ควรพิจารณาประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนในเขตป่า โดยเน้นให้มีกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และค านึงถึงการประเมิน 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีด าเนินการอย่างรอบด้าน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานสรุปสถานการณ์และการด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอรายงานสรุปสถานการณ์และการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้ 

 ๑.๑ สรุปสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ 
พบว่าตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นมา พื้นท่ีภาคเหนือมีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้างต่อเนื่องหลายวัน 
สาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมการเผาในพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือที่เป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบ
ด้วยภูเขาสูง และหมอกควันข้ามแดน พบจุดความร้อนและหมอกควันหนาแน่นในอนุภูมิภาคแม่โขง อย่างไรก็ตาม พบว่า ๕ จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง น่าน และตาก มีสถานการณ์ดีขึ้น ทั้งจ านวนวันที่ฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานและปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด
มีค่าลดลง  

 ๑.๒ สรุปการด าเนินงานเพื่อป้องกันและรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ได้แก่ การมอบนโยบายและ
ซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานในพื้นที่ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ 
และการด าเนินงานในระดับพื้นท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนือ 

 ๑.๓ สรุปสถานการณ์หมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศไทย ระหว่างวันท่ี ๑๖ เมษายน ถึง ๒๙ เมษายน 
๒๕๕๙ กลับสู่สภาวะปกติ ฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี แต่ในปีนี้เกิดความแห้งแล้งต่อเนื่องและยาวนาน  ท าให้พื้นที่
ภาคเหนือของประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันอย่างต่อเนื่อง 

 ๑.๔ มาตรการเร่งด่วนรับมือสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก าชับทุกหน่วยให้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้มีการสับเปลี่ยนก าลังพลเพื่อลดความเหนื่อยล้า เน้นย้ าให้จังหวัดก าหนดมาตรการควบคุมการเผาหลังพ้นช่วงเวลาห้ามเผา    
ที่ก าหนด รวมทั้งได้ขอให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างต่อเนื่อง ระดมสรรพก าลัง
เฝ้าระวังและดับไฟอย่างเต็มที่ เป็นต้น 
 ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาก าหนดแนวทางการสร้างจิตส านึกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับรู้และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย 
 

 

 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
              ๑. ให้ทุกส่วนราชการก ากับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างเพื่อมิให้เกิดการทุจริตและ
การสมยอมราคา รวมทั้งพิจารณาการก าหนดราคากลางให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ตามแนวทาง
ของแม่แจ่มโมเดล ซึ่งเป็นต้นแบบในการใช้กลไกประชารัฐ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและชาวบ้าน อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังเร่งรัดการประสานความร่วมมือกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันในภูมิภาคอาเซียนด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยส ารวจพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหา
น้ าทะเลกัดเซาะ โดยใช้หลักการทางวิชาการในการก าหนดพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงและความเสียหายจากการกัดเซาะและจัดท า
แผนการด าเนินการโดยก าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมตามประเภทของพื้นที่ที่ได้มี      
การก าหนดไว ้
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับ
ความเสียหาย และการตรวจสอบความมั่นคงของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะที่อาจได้รับผลกระทบ 
เช่น ท่ีพักรอรถโดยสารสาธารณะ 
                ๕. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมการท าสวนเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย์ 
(Home Stay) รวมทั้งให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
              ๑. จากการที่มีพยากรณ์อากาศว่าสภาพอากาศช่วงนี้ยังคงร้อนจัดและมีแนวโน้มที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก จึงให้กระทรวง
สาธารณสุขเตรียมการรองรับผู้ป่วยโรคลมแดด (heat stroke) และให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก ากับดูแล   
การฝึกก าลังพลกลางแจ้งในเวลากลางวันให้เหมาะสมด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์    
ในการบริหารจัดการพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ า (เขาหัวโล้น) โดยเฉพาะบริเวณเขาหัวโล้นในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยด่วน 
                ๓. ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งด าเนินการขุดลอกคูคลองและแม่น้ าที่ในขณะนี้มีปริมาณน้ าน้อย จัดท าแก้มลิง รวมทั้งพิจารณา
น าเครื่องดูดเลนมาใช้ในการด าเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ าในการเก็บกักน้ าในฤดูฝนที่ก าลังจะมาถึง 
                ๔. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครพิจารณาด าเนินการ
เกี่ยวกับการผลิตและใช้กังหันน้ าและโซล่าเซลล์ เช่นเดียวกับกังหันของมูลนิธิชัยพัฒนาในการบ าบัดน้ าในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 
                ๕. ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการสถาบันทางด้านพันธุกรรมเฉพาะบุคคลและ
เวชพันธุ์รักษ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
                ๖. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดท าข้อมูลผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

หรือเครื่องมือที่ส่วนราชการใช้งาน เช่น เตียงทันตกรรม เตียงผู้ป่วย เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายในการน าเข้าอุปกรณ์
หรือเครื่องมือจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมส่งข้อมูลดังกล่าวให้ทุกส่วนราชการเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์
ตามความเหมาะสม โดยในการน าไปด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๗. ให้ส านักงบประมาณร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการปฏิรูป
ระบบงบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                ๘. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดท าสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ภารกิจท่ีส าคัญในความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนหรือเรื่องที่สมควรสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และสง่ใหก้รมประชาสมัพนัธ์
เพื่อน าไปออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติหรือรายการเดินหน้าประเทศไทย นั้น 
ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) และกรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการ (๑) จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์
ในภาพรวมโดยจัดล าดับความส าคัญของแต่ละภารกิจและน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ สัปดาห์ (๒) ประสานทุกสถานีโทรทัศน์
และวิทยุเพื่อน าสื่อวีดิทัศน์ที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นไปออกอากาศตามรูปแบบรายการ รวมทั้งช่องทางอื่นของแต่ละสถานีต่อไปด้วย 
และ (๓) ประสานหน่วยงานที่มีจอภาพในที่สาธารณะ เช่น จอภาพของกรุงเทพมหานคร จอภาพของกระทรวงคมนาคมในสถานีขนส่ง
หรือท่าอากาศยาน เพื่อน าสื่อที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นไปเผยแพร่ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
              ๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลจาก
การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
มาจัดท าเป็นเอกสารสรุปผลการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาล (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗-มิถุนายน 
๒๕๕๙) โดยจ าแนกเป็น ๖ กลุ่มงานตามกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะผลงานท่ีมีผลโดยตรงต่อประชาชนหรือผลงาน     
ที่เป็นความคาดหวังของประชาชน 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ (๑) เร่งสร้าง
แรงจูงใจให้มีการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น ให้ทุนแก่นักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการคิดค้นสร้างสรรค์
นวัตกรรม น านวัตกรรมที่สร้างสรรค์ไปสร้างรายได้ให้แก่ผู้คิดค้น (๒) พิจารณาน านวัตกรรมที่มีอยู่ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในภาคส่วน
ต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการน าแว่นตาส าหรับคนตาบอดหรืออวัยวะเทียมไปให้คนพิการ    
ได้ใช้ประโยชน์ และ (๓) ด าเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดทิศทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สอดรับกับการน าไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
หรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น รถหรือเครื่องบินบังคับวิทยุส าหรับฉีดปุ๋ย รถหรือเรือส าหรับดูดเลนในแม่น้ าล าคลอง 
                ๓. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และหน่วยงานที่มีศูนย์บริการประชาชนในชุมชนบูรณาการการท างานของศูนย์บริการดังกล่าวเพื่อให้มีการเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างกัน ท างานอย่างมีเอกภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในชุมชน 
                ๔. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาความเหมาะสมในการยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่รองรับในด้านวิชาการทางด้านการกีฬา มีมาตรฐานหลักสูตรด้านกีฬา ผลิตนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาให้มี
คุณภาพ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การสนับสนุนนักกีฬาสมัครเล่นหรือนักกีฬาอาชีพ
ที่สร้างช่ือเสียงให้แกป่ระเทศชาติ เช่น การสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักกีฬาต่อไป 
                ๕. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาก าหนดมาตรการทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยเพิ่มเติม เช่น การก าหนด
มาตรฐานอาคาร การซักซ้อมเมื่อเผชิญเหตุ กรอบการคุ้มครองประกันอัคคีภัย การเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเหมาะสม
ของแต่ละสถานที่ เช่น ส่วนราชการ โรงเรียนและหอพัก รวมทั้งให้ทุกส่วนราชการด าเนินมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

                ๖. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง) ที่ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของ
ชุมชนในพื้นที่ท่ีมีสภาพทรุดโทรมและไม่เหมาะสม เช่น ชุมชนป้อมมหากาฬ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๗. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการในการก าจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับแนวทางประชารัฐ เช่น การให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วม
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยกับภาครัฐ การจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับปริมาณขยะ 
                ๘. ให้กระทรวงการคลังปรับปรุงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับคณะกรรมการ     
สานพลังประชารัฐและคณะท างาน ๑๒ คณะภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายในการปฏิรูปของรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาก าหนดมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการในด้านต่าง ๆ 
ที่เป็นการสนับสนุนสังคมดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ เช่น การก าหนดมาตรการการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานการประเมินผล
สัมฤทธ์ิจากการด าเนินโครงการส าคัญตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับต าบล และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                    ๒.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านบูรณาการการจัดท าแผนที่น าทาง (Roadmap) ในเรื่องส าคัญที่จะด าเนินการ
เพื่อการปฏิรูปในระยะที่ ๑ ร่วมกับส่วนราชการในก ากับ แล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ต่อไป ท้ังนี้ เพื่อให้
ส่วนราชการมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนในการด าเนินการในช่วงระยะเวลาที่เหลือของการบริหารราชการแผ่นดิน 
                    ๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่เสนอขอเพิ่มอัตราก าลังข้าราชการต่อคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐพิจารณาทบทวนการเสนอขอเพิ่มอัตราก าลังโดยค านึงถึงภาระงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและปริมาณ
ภารกิจเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดจ้างผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษมาด าเนินภารกิจเฉพาะ รวมทั้งการจ้างพนักงาน
ราชการเพื่อทดแทนการบรรจุข้าราชการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ 
ปฏิมาประกร) และรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
และการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
                ๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ) 
                    ๑.๑ การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ได้มีการแจ้งความด าเนินคดีกับเจ้าของเรือที่ยังไม่ ติดตั้ง
ระบบติดตามเรือ โดยตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ ได้ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดด้านแรงงานและความผิดตามพระราชก าหนดประมง 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๗๕๓ คดี อยู่ในช้ันพนักงานสอบสวน ๖๐๓ คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาในช้ันศาล ๑๘ คดี และคดีถึงที่สุดแล้ว 
๖๖ คดี มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับโดยได้แก้ไขข้อผิดพลาดการออกใบรับรองแปรรูปและการจับสัตว์น้ า การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบสัตว์น้ าที่ท่าและการจัดท าระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมและตรวจสอบย้อนกลับ ด าเนินการเร่งรัด
จัดท าอนุบัญญัติเพื่อรองรับพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ครบถ้วนรวม ๙๑ ฉบับ โดยก าหนดให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติรองรับข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป จ านวน ๖๕ แผนงาน 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๓๖ แผนงาน ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายมีก าหนดหารือกับสหภาพยุโรปในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดสรรบุคลากรต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน  
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและจะสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ โดยในส่วนของการพัฒนาคุณสมบัติ     
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จ านวน ๑๖ คน ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมและจะเป็นผู้ตรวจด้าน     
การปฏิบัติการบินได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มีก าหนดจะรายงานความก้าวหน้าต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization : ICAO) องค์การก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European 
Aviation Safety Agency : EASA) ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อไป 
                ๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานเกี่ยวกับการเตรียมการเข้าร่วมการจัดงานเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ (Cannes Film Festival) ระหว่างวันท่ี ๑๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส 
โดยจะน าเสนอมาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศไทย เช่น มาตรการคืนเงิน (Cash Rebate) เพื่อจูงใจให้มีการถ่ายท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยและเป็นการสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าว 
                ๓. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จะมีการด าเนินการขับเคลื่อน
งานในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ จ านวน ๔ เรื่อง คือ (๑) แผนการขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา (๒) แผนการขับเคลื่อน
การศึกษาวิจัย (๓) แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพการศึกษา และ (๔) แผนการผลิตนักบินพาณิชย์ ทั้งนี้ แผนการขับเคลื่อน 
ทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา และแผนการขับเคลื่อนการศึกษาวิจัย อยู่ระหว่างการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
โดยก าหนดให้เสนอความเห็นภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศรายงานข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
                    ๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานว่า  
                          ๑.๑.๑ การแก้ไขปัญหาการซื้อขายข้าวโพดบนภูเขาหัวโล้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบและก ากับดูแลไม่ให้มีการซื้อขายข้าวโพดบนภูเขา  
แต่ละแห่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้น      
อีกทางหนึ่งด้วย  
                          ๑.๑.๒ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบด้วย (๑) รณรงค์และสนับสนุนการลด
การใช้ถุงพลาสติก (๒) จัดท าโครงการความร่วมมือ “บัตรเดียวเที่ยวทั่วไทย” ที่เป็นระบบการสะสมคะแนนส าหรับซื้อสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าน าร่อง (๓) การสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (๔) คัดเลือกพื้นที่เป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด (๕) การจัดนิทรรศการภายใต้โครงการ “เมือง
สะอาดคนในชาติมีสุข” (๖) การกลั่นกรองแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และ (๗) การเตรียมการท าโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ีทหาร 
                    ๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า 
โดยเฉพาะโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูสภาพล าน้ าให้กลับมา
เป็นที่นิยม โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งได้รับความช่ืนชมจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศเป็นอย่างมาก จึงเป็นโอกาส



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
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อันดีที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางน้ าบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาให้ขยายตัว    
มากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙    
จะมีการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ” ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยในงานดังกล่าวจะมีการปาฐกถาพิเศษ ได้แก่ (๑) การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการเพื่อคนไทย
ทุกคน โดยนายกรัฐมนตรี (๒) การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยด้วยรากฐานความมั่นคง โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และ (๓) การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยด้วยกลไก “ประชารัฐ” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้มอบนโยบายเรื่อง “บูรณาการเพื่อน าประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”     
ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย 
                     ๑.๔ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รายงานว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ รายงานดัชนีความมั่นใจ      
ในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment Confidence Index) ซึ่งเผยแพร่โดยบริษัทที่ปรึกษา A.T. Kearney 
ได้จัดประเทศไทยให้อยู่ในอันดับที่ ๒๑ ของโลก และอันดับที่ ๗ ของทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่เปิดรับการลงทุน
จากต่างประเทศ แนวโน้มเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพจากภาคการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง และมาตรการจูงใจนักลงทุนในอุตสาหกรรม   
ที่ใช้เทคโนโลยีสูง 
                     ๑.๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า ได้เดินทางเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการระหว่าง
วันท่ี ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยได้เข้าพบกับประธานาธิบดี อู ถ่ิน จ่อ ณ ท าเนียบประธานาธิบดี และได้เข้าพบนางออง ซาน ซูจี 
ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาด้วย โดยได้หารือถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศ    
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาค นอกเหนือจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายแล้ว เมียนมายังให้ความสนใจ
กับความร่วมมือไตรภาคีในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ทั้งนี้ ได้เชิญนายอู ถิ่น จ่อ และนางออง ซาน ซูจี มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วย 
โดยคาดว่าจะมีก าหนดการเยือนไทยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
                ๒. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานเกี่ยวกับการจัดงานส าคัญ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
รวม ๒ งาน ในปีนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดงานดังกล่าว และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป ดังน้ี                
                     ๒.๑ งานฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี ก าหนดขอบเขตงานระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
โดยงานดังกล่าวไม่มีพระราชพิธี แต่มีรัฐพิธี ศาสนพิธี และพิธีทั่วไป รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม 
นิทรรศการเจริญพระราชไมตรี พัฒนาแหล่งน้ าเฉลิมพระเกียรติ และการจัดท าจดหมายเหตุ เป็นต้น 
                     ๒.๒ งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอบเขตงานระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมี    
พระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และพิธีทั่วไป รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม เช่น ปรับปรุงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และจัดสร้างสวนป่า   
ในพื้นที่โรงงานยาสูบเดิม สร้างพระพุทธรูปประจ าพระชนมพรรษาทองค าปางลีลา (ยกพระหัตถ์ขวา) ถวาย โครงการเฉลิมพระเกียรติ
อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถวายหุ่นจ าลองพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า และการจัดท าจดหมายเหตุ เป็นต้น 
                     ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมร่วมส าหรับ ๒ งาน เช่น บรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป คณะรัฐมนตรีตักบาตรรอบวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม การเจริญพระพุทธมนต์ทั่วประเทศ การถวายพระพรของทุกศาสนา การวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า การสร้าง
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ นิทรรศการ ๔ ภาค “บัวบาทยาตรา” (เปิดแห่งแรกที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) ภาพยนตร์สั้น    
“ค่าของแผ่นดิน” และโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น รวมทั้งจะเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนประดับธงและตราสัญลักษณ์ของงานส าคัญทั้งสองงานดังกล่าวคู่กันด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก 
ณรงค์ พิพัฒนาศัย) รายงานข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
             ๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
เขตตรวจราชการที่ ๒ (จังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง) เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ว่า 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
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                    ๑.๑ ได้ตรวจพื้นท่ีป่าจ าปีสิรินธรตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า ประสบปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ต้นไม้ล้มตายจ านวนมาก จึงได้สั่งการให้ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 
                    ๑.๒ พบปะและท าความเข้าใจกับประชาชนให้รับทราบความตั้งใจของรัฐบาลในการสร้างความสงบสุขและการ
ช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายประชารัฐ 
                    ๑.๓ กรมทรัพยากรน้ าได้บูรณาการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสูบน้ าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ส่งไปยังอ่างเก็บน้ าในพื้นที่ ๖ ต าบลของอ าเภอท่าหลวง 
จังหวัดลพบุรี และป่าจ าปีสิรินธร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ าเดิม จากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ป่าจ าปีสิรินธรสามารถกลับมา
สมบูรณ์มากขึ้นและสามารถน าน้ าช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลน รวมทั้งช่วยเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชใช้น้ าน้อยของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 
๔๐,๐๐๐ ไร่ 
                ๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) รายงานการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ     
ในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๗ (จังหวัดพังงา) เมื่อวันท่ี ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ว่า 
                    ๒.๑ ปัญหาภัยแล้งที่อ าเภอเกาะยาวและอ าเภอคุระบุรี ทางจังหวัดได้มีการด าเนินการบรรเทาปัญหา โดยใช้
พื้นที่ขุมเหมืองเป็นแหล่งกักเก็บน้ า 
                    ๒.๒ ปัญหาการท าประมงพื้นบ้าน ซึ่งชาวประมงในพื้นที่เกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อยได้รับผลกระทบจาก
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่บัญญัติให้การท าการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดเกิน ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป ให้เดินเรือ
ห่างฝั่งนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล ท าให้ไม่สามารถจับปลากะตักในเขตทะเลชายฝั่งได้ จึงได้ขอให้กรมประมง
พิจารณาก าหนดเขตทะเลชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อยให้เป็นเขตพิเศษ เพื่อให้สามารถท าประมงพื้ นบ้าน
และจับปลากะตักได้ต่อไป 
                    ๒.๓ ปัญหาชาวประมงใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เช่น โป๊ะน้ าตื้น ซึ่งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องได้ท าการรื้อถอน
ท าลายจนเหลือเพียง ๕๐ ปาก และได้หาเครื่องมือชนิดอื่นเพ่ือเยียวยาชาวประมงแล้ว 
                    ๒.๔ การเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเดิมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะต้องน ารายได้
จากการเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ ๕ ส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ผ่านมานักท่องเที่ยวได้เข้าชมอุทยานแห่งชาติทางทะเล
เป็นจ านวนมากส่งผลให้รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงขอให้มีการแบ่งค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น บ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะมูลฝอย ปรับปรุงท่าเรือ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก 
ประจิน จั่นตอง) รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดังนี ้
                ๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และการหารือข้อราชการ
กับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟิจิ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
                    ๑.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 
ในฐานะประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติพร้อมคณะได้เป็นเจ้าภาพถวายพระกระยาหารค่ าแด่ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จทรงร่วมงานเทศกาลฯ และทรงเป็นประธานงาน Thai Night เพื่อประชาสัมพันธ์
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่าง ๆ  ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในการร่วมลงทุนกับต่างชาติ รวมทั้งความเหมาะสมของ
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ 
                    ๑.๒ การหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟิจิ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้พบหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟิจิ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุม
ประจ าปีสมัยที่ ๗๒ ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ที่ประเทศไทย 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมบทบาทในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ เช่น การส่งเสริมความสัมพันธ์    
ในทุกด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหมู่เกาะแปซิฟิก การให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ฟิจิกรณีเหตุ
ภัยพิบัติ การจัดท าบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร การให้สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาต     
ของด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย (Visa on Arrival) กับผู้ถือหนังสือเดินทางฟิจิ ในการนี้ ฝ่ายไทยได้ขอรับการสนับสนุนการสมัครเป็น
สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ ด้วย 
                ๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า 
                    ๒.๑ คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ ได้ด าเนินโครงการ “ปิดเทอมนี้... สนุกคิด... 
สนุกเรียนรู้... สู่อนาคต” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้โดยตรงจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
และใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙ และในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีแผนในการ
ด าเนินโครงการติดปีกความรู้ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และโครงการรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้ การให้บริการ และกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศไทย รวมทั้งได้ก าหนดให้มี
แผนยุทธศาสตร์ในการบรูณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) โดยมีเป้าหมายให้พิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและพัฒนาไปสู่
ประเทศท่ีมั่นคงและมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
                    ๒.๒ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก 
ครั้งที่ ๔๐ (ACM-ICPC World Finals 2016) ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีผู้เข้าแข่งขัน
เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจาก ๔๐ ประเทศ ๖ ทวีปท่ัวโลก จ านวน ๑๒๘ ทีม โดยมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วม จ านวน ๒ ทีม คือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับรางวัล First to Solution เนื่องจากสามารถแก้โจทย์ข้อแรก
ส าเร็จได้รวดเร็วท่ีสุด 
                ๓. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๙ มีความเสี่ยงจากสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการส่งออกของไทย ดังนั้น เพื่อให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ       
มีแรงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงควรเร่งรัดโครงการลงทุนภาครัฐให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนงานและสนับสนุนให้มี     
การลงทุนภาคเอกชนมากขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปี ๒๕๕๙ 
                ๔. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รายงานว่า 
                    ๔.๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามนโยบายรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ า 
โดย (๑) จะมีการบูรณาการแผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าร่วมกัน ทั้งล าน้ าสายหลัก สายรอง และแหล่งน้ า เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการเก็บกักน้ าสามารถกระจายน้ าเข้าสู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง (๒) ใช้เครื่องจักรและเครื่องมือ
ของทุกส่วนราชการที่มีอยู่แล้วในการด าเนินการ โดยคาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน (๓) ก าชับทุกส่วนราชการ    
ในการประสานความร่วมมือและด าเนินการร่วมกับประชาชนในทุกพ้ืนท่ีให้เป็นไปตามความต้องการและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างแท้จริง และ (๔) จะต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาด และจะได้รายงานผลการบูรณาการแผนงานฯ      
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๔.๒ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีผลการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร เช่น 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เช่น โครงการระบบรถไฟทางคู่ รถไฟชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกล โครงการโรงไฟฟ้า
ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก และการก่อสร้างโรงพยาบาล รวมทั้งการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และการก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม การแต่งตั้งกรรมการ เช่น คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงาน EIA ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเร่งรัดการควบคุม ติดตาม ก ากับ ดูแลเรื่องที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                ๕. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมเฉลิม   
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้แก่ การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ พิธีตักบาตรถวายเป็น  
พระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติของทั้ง ๒ กิจกรรม 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) และรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
                    ๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงาน 
                          ๑.๑.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ    
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จะด าเนินการ
ท าพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยส่วนกลางก าหนดจัดกิจกรรมที่จังหวัดราชบุรี ภาคเหนือ   
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ที่จังหวัดยะลา 
                          ๑.๑.๒ แผนการปฏิรูปและการด าเนินงานของกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิรูปตาม 
Roadmap ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้ก าหนดแผนการปฏิรูปภารกิจที่ส าคัญมุ่งเน้นการด าเนินการตาม
ความรับผิดชอบหลักของกระทรวงกลาโหม ประเด็นการปฏิรูปที่นายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญและนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
ของชาติในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๑๑ ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นภารกิจหลัก 
ประเด็นภารกิจรอง และประเด็นภารกิจเสริม ส าหรับการบริหารงานของรัฐบาลในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน) 
จะให้ความส าคัญกับการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
การแก้ไขปัญหาความยากจน การช่วยเหลือ และบริการ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน การส่งเสริมความร่วมมือ
กับมิตรประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน และการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและประเด็นท่ีเป็นวาระแห่งชาติ 
                    ๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๖ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา รายงานเกี่ยวกับ
แผนการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ได้แก่ (๑) ด้านการท่องเที่ยว ก าหนด
ยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย สมดุล และยั่งยืน และให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลัก   
ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ (๒) ด้านการกีฬา ก าหนดยุทธศาสตร์ให้นักกีฬาไทยมีความเป็นเลิศด้านกีฬาในเอเชียและสามารถแข่งขันได้
ในระดับโลก ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี มีวินัย มีความสามัคคี และมีความภาคภูมิในชาติ และ (๓) ด้านวัฒนธรรม ก าหนดยุทธศาสตร์
ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและสมานฉันท์ มีรายได้และความมั่งคั่งจากการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
รวมทั้งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 
                    ๑.๓ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) รายงานกรอบการด าเนินการเกี่ยวกับ (๑) การปฏิรูป
ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) ระยะ ๒๐ ปี มีเป้าหมายคือ ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และ (๒) การปฏิรูปด้านสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ได้มีการด าเนินการปฏิรูปประเด็นส าคัญระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต และการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมและภาคประชาสังคม เป็นต้น 
                    ๑.๔ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานเกี่ยวกับงานด้านการวิจัยของประเทศ ได้แก่ 
(๑) กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับโลก ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (๒) การขับเคลื่อนระบบวิจัยแบบบูรณาการ
ของประเทศ (ปัจจุบัน-พ.ศ. ๒๕๗๙) และ (๓) ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของไทยที่เข้าร่วมประกวดและน าเสนอในเวที
นานาชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนกิจกรรมการน าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของไทยสู่เวทีระดับ



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

นานาชาติ มีการน าผลงานฯ ของไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้ผลงานที่ผ่าน
เวทีนานาชาติได้ขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาให้เข้าสู่บัญชีนวัตกรรมและน าไปสู่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
                ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของไทยไปสู่การผลิตและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ 
                ๓. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามบัญชี
นวัตกรรมไทยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ส านักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการ
ดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เร่ือง การปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติราชการของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เร่ือง การได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณี

ที่มีการยุบสภาท้องถิ่น 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น   

เป็นการช่ัวคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๙ เร่ือง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๙ 
เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 

ดังนี ้
 ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  
 ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง สั่ง ณ วันที่ 
๑๗ พฤษภาคม พทุธศักราช ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง   แนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙   
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง  ทั้ง ๒๐ กระทรวง 

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
 ๑. การประชาสัมพันธ์ในเดือนที่ผ่านมา (มีนาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ โครงการบ้านประชารัฐ การแข่งขันกีฬานักเรียน
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ “นครศรีธรรมราชเกมส์” การแก้ไขปัญหายางพาราราคาตกต่ า สถานการณ์ภัยแล้งและหมอกควัน
และมาตรการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและหมอกควัน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย มาตรการยกเว้นภาษี ๓๐๐% ส าหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม มาตรการแก้ไขปัญหา   
การท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
“สงกรานต์แบบไทย” ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า และการขับเคลื่อนวาระประเทศไทยปลอดภัย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

 ๒. การประชาสัมพันธ์ในเดือนต่อไป (พฤษภาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ การจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ตามนโยบาย 
Smart Farmer สถานการณ์ภัยแล้ง หมอกควัน และมาตรการช่วยเหลือประชาชน แผนการส่งเสริมตลาดข้าวและตลาดยางพารา
ในต่างประเทศ การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ๖ ด้านตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
การบริหารจัดการน้ าตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ าของประเทศ การขับเคลื่อนวาระประเทศไทยปลอดภัย การด าเนินการ
ตาม Road Map ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ เช่น วันวิสาขบูชา และการจัดงาน
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง   แนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๙   
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง  ทั้ง ๒๐ กระทรวง 

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
 ๑. การประชาสัมพันธ์ในเดือนที่ผ่านมา (เมษายน ๒๕๕๙) ได้แก่ การจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ตามนโยบาย 
Smart Farmer สถานการณ์ภัยแล้งและมาตรการช่วยเหลือประชาชน แผนการส่งเสริมตลาดข้าวและตลาดยางพาราในต่างประเทศ 
การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ๖ ด้านตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ การบริหารจัดการน้ าตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ าของประเทศ วันวิสาขบูชา 
ประจ าปี ๒๕๕๙ งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส การขับเคลื่อนวาระประเทศไทยปลอดภัย การด าเนินการ
ตาม Road Map ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไทยมุ่งมั่นแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
(IUU) และเตรียมพร้อมหารือกับสหภาพยุโรปในรอบต่อไป และรายงานสถานการณ์น้ ามันลดราคาและมาตรการใช้น้ ามันอย่าง
ประหยัด 
 ๒. การประชาสัมพันธ์ในเดือนต่อไป (มิถุนายน ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ
การสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม Shangri-La Dialogue ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สถานการณ์ภัยแล้ง/
สถานการณ์ไฟป่าและมาตรการช่วยเหลือประชาชน การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน การพัฒนา
อาชีพเสริมของเกษตรกรชาวยางพารา การรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ รวมพลังเครือข่ายประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
โครงการ Global Natural History Day 2016-Thailand final การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนและโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝน การรณรงค์
แก้ไขปัญหา IUU การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ๖ ด้าน ตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม และการด าเนินการตาม Road Map 
๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรพัยส์นิทางปญัญา
แห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการและท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  แนวทางและมาตรการในการด าเนินการให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบแนวทางและมาตรการในการด าเนินการให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น และมอบหมาย
ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยแนวทางดังกล่าวมีสาระส าคัญ ดังนี้ 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

                    ๑.๑ ให้กระทรวงแรงงานและคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างทบทวนระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินท่ีจะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้
มีความเหมาะสม โดยควรให้การสงเคราะห์เฉพาะกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนตามความจ าเป็น และทบทวนแผนบริหารจัดการลูกหนี้
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และก าหนดมาตรการและแนวทางในการเร่งรัดติดตามหนี้คงค้างช าระจากผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย   
ต้องชดใช้เงินคืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตลอดจนก าหนดการควบคุมและการตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ    
และแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานศึกษาและพิจารณาแนวทางเพื่อรวมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
กองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในแต่ละกรณีที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับเพื่อให้
เกิดการบูรณาการกระบวนงานด้านการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือพิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเก็บเงินจากนายจ้างเข้าสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นเงินสงเคราะห์
แก่ลูกจ้างตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ทั้งนี้ ให้พิจารณาเกี่ ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้     
เป็นกรณีพิเศษส าหรับเงินได้ของนายจ้าง 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการทบทวนระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง และแผนบริหารจัดการลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้มีมติให้คงไว้   
ตามระเบียบเดิม เนื่องจากมีความเหมาะสมแล้ว ส่วนการศึกษาและพิจารณาแนวทางการรวมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้เป็น     
ส่วนหนึ่งของกองทุนประกันสังคม หรือการพิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อให้สามารถเก็บเงินจากนายจ้างเข้าสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและมีผลกระทบ    
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมาก จึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเร่ือง มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. รับทราบรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง  มาตรการบัญชีเล่มเดียว
และการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับพระราชก าหนดการยกเว้นและสนับสนุน
การปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร     
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ การด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว ผลการลงทะเบียน
บัญชีชุดเดียว และแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล ท่ีให้มีการติดตามประเมินการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยให้รายงานข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการทั้งหมด จ านวน
ผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนก่อนการด าเนินมาตรการ จ านวนผู้ประกอบการที่เข้ามาจดแจ้งเพื่อร่วมมาตรการ จ านวนผู้ประกอบการ  
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมมาตรการ ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการมาตรการ และความคืบหน้าในการด าเนินการตามมาตรการให้ทราบต่อไป 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้มีแผนงานยุทธศาสตร์
สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวง ในโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสมัพันธ์สาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอว่า บัดนี้ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ก าหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน ในการสนับสนุน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือแก่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการด าเนินการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อท าความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปได้ จึงใคร่ขอความร่วมมือกับกองทัพ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จะได้ร้องขอ เพื่อช่วยเผยแพร่ตามที่จะได้ประสานโดยตรงต่อไป 

                 ๒. ให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการด าเนินการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อท าความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรปุผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ความตกลงองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 
และข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดตั้งส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย ประกอบกับ
มติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๒ และ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรปุผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ซึ่งรับทราบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... และแจ้งข้อสังเกตของวิปให้คณะรัฐมนตรีและวิปสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ 
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน และแจ้งข้อสังเกตของวิปให้คณะรัฐมนตรีและวิปสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรปุผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
            ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ มอบให้ผู้แทน
กระทรวงยุติธรรมรับประเด็นความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม และ
จะพิจารณาอีกครั้งพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

                    ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) และ
ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... รับทราบความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ซึ่งเห็นควรให้ถอนร่างพระราชบัญญัติ
ทั้ง ๓ ฉบับออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวค้างการพิจารณาในกระบวนการ
นิติบัญญัติ และมอบให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีก าหนดจะเดินทางไปเยือน
สหพันธรัฐรัสเซียและเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย นัดพิเศษ ระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงเห็นควร
เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ก าหนดการเดินทางของนายกรัฐมนตรีและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Market : e-market)  และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
และการเพ่ิมความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้

 ๑. ผลการด าเนินการตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ประกอบด้วย  
                ๑.๑ การลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีส่วนราชการที่ลงทะเบียนในระบบฯ 
จ านวน ๓๙,๖๓๖ หน่วยงาน และผู้ค้ากับภาครัฐท่ีลงทะเบียนในระบบฯ จ านวน ๑๕๒,๙๔๐ ราย  
                ๑.๒ ผลการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที ่๑๖ กุมภาพันธ ์
๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยการด าเนินการดังกล่าวสามารถประหยัดงบประมาณได้จ านวน ๒๘,๗๘๕.๑๙ ล้านบาท 
                ๑.๓ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่ส่วนราชการทั่วประเทศ ผู้ค้ากับภาครัฐ โดยผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  ได้แก ่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าคู่มือ การจัดท าคลิปวีดิโอและภาพเคลื่อนไหว (Animation) การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑๓ ชุด เผยแพร่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์    
ศูนย์รับโทรศัพท์ และเปิดช่องทาง Facebook โดยการจัดท า Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
                ๑.๔ การสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี     
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่วนราชการและผู้ค้ากับภาครัฐมีความเห็นสรุปว่า การจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม  
           ๒. มติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙     
เรื่อง การอนุมัติให้ขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการตามประเด็นเร่ืองส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือนตุลาคม-
ธันวาคม ๒๕๕๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการตามประเด็นเรื่องส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และ

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่าง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ประเด็นเรื่องที่เป็นหลักการ 

  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน จากงบประมาณทั้งสิ้น ๓๗,๕๔๒.๙๖๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 
๔,๕๔๖.๙๗๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 

 ๑.๒ การเจรจาหรือจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ การประชุม Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action (ADP) การประชุมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๓ การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน+๓ 
ครั้งที่ ๑๔ การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒ การจัดท าความร่วมมือ
ทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ไทย-ญี่ปุ่น บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ า
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงน้ าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ๑.๓ การจัดท าโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ อย่างเคร่งครัด การประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจได้ทราบล่วงหน้าในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างโปร่งใส การจัดท ามาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งเวียน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชน 

 ๑.๔ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมจ านวน ๒๐ ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ 
๑๘ ฉบับ และร่างพระราชกฤษฎีกา ๒ ฉบับ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทั้ง ๓ ประการ คือ (๑) ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรค    
ที่แท้จริงของการบังคับใช้กฎหมาย (๒) พึงระวังการแก้ไขกฎหมายที่เป็นการเพิ่มอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ (๓) ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

 ๑.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ได้แจ้งรัฐวิสาหกิจในสังกัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด 

 ๒. เรื่อง/โครงการส าคัญเร่งด่วน  
 ๒.๑ การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดท าโครงการสร้างโรงไฟฟ้า

จาก RDF (Refuse Derived Fuel) ในพื้นที่ทหาร โดยให้เอกชนลงทุน 
 ๒.๒ การบริหารจัดการน้ าในภาพรวมของประเทศ การจัดท าโครงการแก้มลิงเพื่อเป็นพื้นที่กักเก็บน้ า โดยใช้

พื้นที่ราชพัสดุ พื้นท่ีราชการหรือพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และนิคมอุตสาหกรรม 

 ๒.๓ การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)      
การด าเนินการก าหนดแนวทางและมาตรการเชิงรุกในการด าเนินการแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรในระยะยาวเป็นอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ๒.๔ การจัดหาที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกร โดยด าเนินการ ๒ แนวทาง ได้แก่ แนวทางการจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกร
ในลักษณะที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อนุญาตให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทต่าง ๆ และแนวทางการจัดพื้นที่ท ากิน    
ในลักษณะป่าเศรษฐกิจตามแนวทางโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชด าริ (Food Bank) 

 ๒.๕ การจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย องค์การจัดการน้ าเสียได้ด าเนินการโครงการบริหารจัดการระบบบ าบัด
น้ าเสีย โดยสามารถบ าบัดน้ าได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ และกรมควบคุมมลพิษได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานการด าเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๒ 

 ๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม ได้ด าเนินงานร่วมกับศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และประสานส่งให้หน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒.๗ การรวบรวมกฎหมายระเบียบที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและพิจารณา
ความจ าเป็นเร่งด่วนและจัดล าดับความส าคัญของร่างกฎหมาย ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายเดิมและเสนอร่างกฎหมายใหม่ จ านวน 
๒๐ ฉบับ ซึ่งประกาศใช้แล้ว ๕ ฉบับ และอยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....      
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการในประเด็นส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้า         

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการในประเด็นส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาตแิละขอ้สัง่การ

ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้  
 ๑. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาพรวมการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่ายได้ 
๕,๓๒๙.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๐.๒๓ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน จ านวน ๒๕๑ ล้านบาท 
หรือร้อยละ ๕๒.๓๕ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร  
 ๒. การเจรจาหรือท าความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ การเจรจาภายใต้กรอบอาเซียน การเจรจาภายใต้กรอบ   
การจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) การเจรจาภายใต้กรอบเอเปค การเจรจาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) และการหารือ
ทวิภาคี 
 ๓. การแก้ไขปัญหาราคาข้าวและการระบายข้าว ได้แก่ การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก   
ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และการจัดท าแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
 ๔. การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ก าลังออกตามฤดูกาล ได้แก่ การแก้ไขปัญหามันส าปะหลัง การแก้ไข
ปัญหาปาล์มน้ ามัน การแก้ไขปัญหายางพารา และการแก้ไขปัญหาผลไม้ 
 ๕. การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SMEs) 
ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs Pro-active) และส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ SMEs  
 ๖. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าครองชีพ 
การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนพื้นที่ประสบภัยแล้งลุ่มน้ าเจ้าพระยา การจัดหาร้านอาหารปรุงส าเร็จราคาประหยัด และการจัดท า
แอปพลิเคชัน "ลายแทงของถูก" เพื่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้าและแหล่งจ าหน่าย 
           ๗. การสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจัดงาน "Open House" เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย     
เพื่อประกาศความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคและเช่ือมโยงท่ัวโลก 
           ๘. การขับเคลื่อนการส่งออก โดยส่งเสริมการขยายการค้าในตลาดศักยภาพใหม่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
เร่ือง  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ได้แก่ แนวทางนี้ใช้กับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่จัดในรูปแบบของหลักสูตร หรือ
การฝึกอบรม แนวทางนี้ใช้กับหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเง่ือนไข
เกี่ยวกับผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรต่างหน่วยงาน การดูงาน ณ ต่างประเทศ และหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร 

 ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาปรับปรุงแนวทาง
ดังกล่าว แล้วแจ้งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ดังนี ้

 ๒.๑ หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรจะต้องคัดสรรบุคลากรเข้ารับการอบรมที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๓ 

 ๒.๒ ควรก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจะได้รับจากการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเป็นส าคัญ เช่น ไม่ควรส่ง
บุคลากรที่ใกล้เกษียณอายุราชการเข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น 

 ๒.๓ ในส่วนการดูงาน ณ ต่างประเทศ ควรมุ่งเน้นการก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงานประโยชน์และ
ความรู้ที่ได้จากการดูงานต่างประเทศ และแนวทางการพัฒนาประเทศที่เป็นรูปธรรมซึ่งเหมาะสมกว่าการห้ามมิให้ดูงานต่างประเทศ  
 ๓. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในภาครัฐเพื่อรองรับ    
การปฏิรูปประเทศ) เมื่อด าเนินการตามข้อ ๒ แล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ต้ังแต่วันที่ 

๑ พฤษภาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก     
๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรจัดท าแผนการด าเนินงานการลงทะเบียนและจัดท า
ฐานข้อมูลอาชีพและผู้มีรายได้น้อยส าหรับประชาชนที่จะมีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารด้านการเดินทางและ
รายงานให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดท ารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินมาตรการฯ ที่เกิดขึ้นจริงผ่านคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการด าเนินมาตรการฯ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป       
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ และรับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐท่ีให้มี   
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการ อาทิ มีการบริการที่เพียงพอหรือไม่ พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ
หรือไม่ มีความสะอาดถูกสุขลักษณะหรือไม่ และความปลอดภัยในการเดินทางมากน้อยเพียงใด โดยให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้ประเมิน 
และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว และการด าเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศและกระทรวงคมนาคมเร่งรัด
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่) ให้แล้วเสร็จและน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน เพื่อให้สามารถด าเนินการตามมาตรการใหม่
ได้ภายในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัตแิหง่ชาติ 
ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การก าหนดเร่ืองท่ีจะด าเนินการเพ่ือการปฏิรูปประเทศในระยะที่ ๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้ในช่วงระยะเวลาที่เหลือในการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล ซึ่งถือเป็นช่วงการปฏิรูปประเทศ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) มีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ส าหรับให้ทุกส่วนราชการร่วม



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๔ 

ด าเนินการในการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนท่ีจะส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไปเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน จึงเห็นควร
ก าหนดเรื่องส าคัญที่จะด าเนินการเพื่อการปฏิรูปในระยะที่ ๑ โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนหรือเป็นความคาดหวัง
ของประชาชน เช่น การปฏิรูปเศรษฐกิจในด้านรายได้ของเกษตรกร การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการทุจริต   
การปฏิรูปองค์กรต ารวจ โดยให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการก าหนดเรื่องส าคัญที่จะด าเนินการ
เพื่อการปฏิรูปในระยะที่ ๑ แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าในช่วงวาระข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพ่ิมเติม) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) 
[ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ] ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าที่ และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเพิ่มเติมให้พนักงานราชการของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้มีสิทธิได้รับแต่งตั้ง
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จากเดิมที่ก าหนดไว้เพียงข้าราชการเท่านั้น 
ตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐพิจารณาค าขอเพิ่มอัตราข้าราชการ 
ตั้งใหม่ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และในการแต่งตั้งพนักงานราชการ
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ควรจะระบุเฉพาะว่าเป็น “พนักงานราชการประเภทท่ัวไป 
(เฉพาะกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือยกเว้นกลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค)” 
หรือไม่ ไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๑๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-   

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบรายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ สรุปได้ 
ดังนี ้

 ๑.๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  

 ๑.๒ การปฏิรูปประเทศ การด าเนินการเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
ให้คณะกรรมการปฏิรูปและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ๖ คณะ ก าหนดกรอบแผนงานการด าเนินงานและรายงานผล
ความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกเดือน  

 ๑.๓ การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่ส าคัญ ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๕ 

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ     
ภาคการเกษตร การขยายการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก ๑ ปี แบบ ๗ ขั้น การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กระทรวงพาณิชย์
จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง การก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศ การเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการโฆษกกระทรวงรับไปพิจารณาด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป โดยให้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ทุกมิติ สรุปเป็นเอกสารข่าวแจกโดยย่อ (Press Release) น าเสนอ
การด าเนินการ ผลสัมฤทธ์ิ เรื่องที่มีผลดีต่อการบริหารราชการ การไม่สร้างปัญหาใหม่ ฯลฯ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การน าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเร่ืองเกี่ยวกับวินัยการด าเนินการทางวินัย มาบังคับใช้

กับข้าราชการศาลยุติธรรม 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ส านักงานศาลยุติธรรมน าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเรื่อง

เกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัย มาบังคับใช้กับข้าราชการศาลยุติธรรมโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป และไม่น าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเรื่องเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้แก่ การอุทธรณ์ 
การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรมมาบังคับใช้ ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที ่
๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงาน
ศาลยุติธรรมเสนอ 

 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
          เร่ือง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ๖ หน่วยงาน  จ านวน ๑,๔๕๗ อัตรา ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (กรมอุตุนิยมวทิยา) จ านวน ๑๒๖ อัตรา กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) จ านวน ๑๒๐ อัตรา กระทรวงมหาดไทย 
(กรมที่ดิน) จ านวน ๙๗๑ อัตรา ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) จ านวน ๔๘ อัตรา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๘ อัตรา และส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 
๑๘๔ อัตรา โดยไม่ให้น าต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรไปยุบเลิกเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตามมติคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   
วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่วนงบประมาณด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้หน่วยงานปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการเป็นล าดับแรกก่อน ส่วนค่าใช้จ่าย     
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน 
 ๒. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เกีย่วกับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๒๒๑ อัตรา เป็นเงิน 
๗๑,๑๕๓,๑๖๐ บาทต่อปี และให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๖ 

 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเพิ่มอัตราก าลัง
ข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ๖ หน่วยงาน  จ านวน ๑,๔๕๗ อัตรา ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (กรมอุตุนิยมวิทยา) จ านวน ๑๒๖ อัตรา กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) จ านวน ๑๒๐ อัตรา กระทรวงมหาดไทย 
(กรมที่ดิน) จ านวน ๙๗๑ อัตรา ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) จ านวน ๔๘ อัตรา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๘ อัตรา และส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 
๑๘๔ อัตรา โดยไม่ให้น าต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรไปยุบเลิกเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตามมติคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   
วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่วนงบประมาณด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้หน่วยงานปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการเป็นล าดับแรกก่อน ส่วนค่าใช้จ่าย     
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน 
 ๒. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๒๒๑ อัตรา เป็นเงิน 
๗๑,๑๕๓,๑๖๐ บาทต่อปี และให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเพิ่มอัตราก าลัง
ข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหมข่องส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

 ๑. อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ๖ หน่วยงาน  จ านวน ๑,๔๕๗ อัตรา ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (กรมอุตุนิยมวิทยา) จ านวน ๑๒๖ อัตรา กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) จ านวน ๑๒๐ อัตรา กระทรวงมหาดไทย 
(กรมที่ดิน) จ านวน ๙๗๑ อัตรา ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) จ านวน ๔๘ อัตรา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๘ อัตรา และส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 
๑๘๔ อัตรา โดยไม่ให้น าต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรไปยุบเลิกเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตามมติคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   
วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่วนงบประมาณด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้หน่วยงานปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการเป็นล าดับแรกก่อน ส่วนค่าใช้จ่าย     
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน 
 ๒. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๒๒๑ อัตรา เป็นเงิน 
๗๑,๑๕๓,๑๖๐ บาทต่อปี และให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๗ 

 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเพิ่มอัตราก าลัง
ข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ๖ หน่วยงาน  จ านวน ๑,๔๕๗ อัตรา ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (กรมอุตุนิยมวิทยา) จ านวน ๑๒๖ อัตรา กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) จ านวน ๑๒๐ อัตรา กระทรวงมหาดไทย 
(กรมที่ดิน) จ านวน ๙๗๑ อัตรา ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) จ านวน ๔๘ อัตรา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๘ อัตรา และส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 
๑๘๔ อัตรา โดยไม่ให้น าต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรไปยุบเลิกเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตามมติคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   
วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่วนงบประมาณด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้หน่วยงานปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการเป็นล าดับแรกก่อน ส่วนค่าใช้จ่าย     
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน 
 ๒. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๒๒๑ อัตรา เป็นเงิน 
๗๑,๑๕๓,๑๖๐ บาทต่อปี และให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเพิ่มอัตราก าลัง
ข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ๖ หน่วยงาน  จ านวน ๑,๔๕๗ อัตรา ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (กรมอุตุนิยมวิทยา) จ านวน ๑๒๖ อัตรา กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) จ านวน ๑๒๐ อัตรา กระทรวงมหาดไทย 
(กรมที่ดิน) จ านวน ๙๗๑ อัตรา ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) จ านวน ๔๘ อัตรา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๘ อัตรา และส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 
๑๘๔ อัตรา โดยไม่ให้น าต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรไปยุบเลิกเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตามมติคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   
วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่วนงบประมาณด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้หน่วยงานปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการเป็นล าดับแรกก่อน ส่วนค่าใช้จ่าย     
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน 
 ๒. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๒๒๑ อัตรา เป็นเงิน 
๗๑,๑๕๓,๑๖๐ บาทต่อปี และให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๘ 

 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเพิ่มอัตราก าลัง
ข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ๖ หน่วยงาน  จ านวน ๑,๔๕๗ อัตรา ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (กรมอุตุนิยมวิทยา) จ านวน ๑๒๖ อัตรา กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) จ านวน ๑๒๐ อัตรา กระทรวงมหาดไทย 
(กรมที่ดิน) จ านวน ๙๗๑ อัตรา ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) จ านวน ๔๘ อัตรา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๘ อัตรา และส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 
๑๘๔ อัตรา โดยไม่ให้น าต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรไปยุบเลิกเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตามมติคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   
วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่วนงบประมาณด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้หน่วยงานปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการเป็นล าดับแรกก่อน ส่วนค่าใช้จ่าย     
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน 
 ๒. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๒๒๑ อัตรา เป็นเงิน 
๗๑,๑๕๓,๑๖๐ บาทต่อปี และให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเพิ่มอัตราก าลัง
ข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ๖ หน่วยงาน  จ านวน ๑,๔๕๗ อัตรา ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (กรมอุตุนิยมวิทยา) จ านวน ๑๒๖ อัตรา กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) จ านวน ๑๒๐ อัตรา กระทรวงมหาดไทย 
(กรมที่ดิน) จ านวน ๙๗๑ อัตรา ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) จ านวน ๔๘ อัตรา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๘ อัตรา และส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 
๑๘๔ อัตรา โดยไม่ให้น าต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรไปยุบเลิกเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตามมติคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   
วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่วนงบประมาณด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้หน่วยงานปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการเป็นล าดับแรกก่อน ส่วนค่าใช้จ่าย     
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน 
 ๒. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๒๒๑ อัตรา เป็นเงิน 
๗๑,๑๕๓,๑๖๐ บาทต่อปี และให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๙ 

 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเพิ่มอัตราก าลัง
ข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  การปรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและปรับเพ่ิมอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการการปรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและปรับเพิ่มอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว อัตราใหม่ ได้รับค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่ม     
การครองชีพช่ัวคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท ถ้าจ านวนเงินท่ีได้รับ
ดังกล่าวรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเพิ่มขึ้น จนเมื่อรวมกับเงินค่าตอบแทนแล้วถึง
เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และประเภทเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม อัตราใหม่ ๒๐๐ บาทต่อคนต่อวัน ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ส าหรับงบประมาณด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควร    
ให้กรมการปกครองพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในโอกาสแรก
ก่อน และหากไม่เพียงพอให้ขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วน
ของการปรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเพื่อให้เป็นไปตามหลักการในข้อ ๑ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) จากงบกลางเพ่ิมเติม ให้กับก าลังพล

ที่ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการสนับสนุนโควตาการพิจารณาบ าเหน็จความชอบประจ าปี (๒ ขั้น) เพิ่มเติมอีกร้อยละ ๓ 

ของจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๗๐๙ นาย โดยให้มีผลในปีงบประมาณ ๒๕๕๙            
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ส าหรับงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพีย งพอก็ให้
เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการเป็นล าดับต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การครองยศตามโครงการปรับเปลี่ยนก าลังพล  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงระยะเวลาการครองยศของผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนก าลังพล จากเดิม 
“การนับจ านวนปีการครองยศเพื่อสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการนับเต็มปี (วันชนวัน) เว้นแต่ในปีแรกของการครองยศ
ปัจจุบันถึง ๑ ตุลาคมของปีนั้นมีระยะเวลาครองยศ ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน ให้นับเป็น ๑ ปี” เป็น “การนับจ านวนปีการครองยศ     
เพื่อสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการในปีแรกที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระการแต่งตั้งประจ าปี ไม่ว่าค าสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเมื่อใด   
ให้นับระยะเวลาการครองยศปัจจุบันถึง ๑ ตุลาคมของปนีั้น เป็น ๑ ปี ส่วนการแต่งตั้งนอกวาระประจ าปีให้นับระยะเวลาการครองยศ
ปัจจุบันถึง ๑ ตุลาคมไม่น้อยกว่า ๘ เดือน เป็น ๑ ปี” ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่โครงการปรับเปลี่ยนก าลังพล รุ่นที่ ๑๖ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการข้าราชการต ารวจในการประชุมครั้ งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ 

 
 
 
 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
          เร่ือง  การก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ คณะอนุกรรมการ

ที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพและคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์แต่งต้ัง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพและคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่มาประชุมไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน 
โดยประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินครั้งละ ๗,๕๐๐ บาท กรรมการได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๒ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่มาประชุมไม่เกิน 
๑ ครั้งต่อเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินครั้งละ ๓,๗๕๐ บาท กรรมการได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๓ คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพและคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้ได้รับ
เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยประธานอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท อนุกรรมการ
ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท 
                ๒. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนค่าใช้จ่าย     
ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอ    
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และไม่มีการทุจริต ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
          เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยปรับปรุงอ านาจหน้าที่   
ของกรมประมงและก าหนดเพิ่มเติมราชการบริหารส่วนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับพระราชก าหนด 
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้เชิญผู้แทนส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เข้าร่วมช้ีแจงแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน) 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และส านักงบประมาณเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจตามโครงสร้างใหม่ ร่วมไปกับการทบทวนแผนบริหารจัดการ
ประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และทนักับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก และในการขอจัดตั้งหน่วยงานระดับกองเพิ่มใหม่ จะต้องค านึงถึง
บทบาทภารกิจและปริมาณงานที่จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและแก้ไขปัญหาเฉพาะการท าการประมงผิดกฎหมาย
ตามที่สหภาพยุโรปก าหนดอย่างแท้จริง เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณในส่วนของรายจ่ายประจ าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาทบทวน
การแบ่งส่วนราชการครั้งต่อไปตามความจ าเป็นภายในระยะเวลาสองปี ตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลฯ ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รวม ๓ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวม ๓ ฉบับ   
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ได้แก่ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๑ 

                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อแก้ไขช่ือของ 
“กองกลาง” เป็น “ส านักงานเลขานุการกรม” 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรก าหนดแผนบูรณาการการท างานระหว่างราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ชัดเจน เพื่อให้ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับพื้นที่ สอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาในระดับประเทศที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งจัดท าแนวทางความต้องการบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างระบบราชการ
กระทรวง โดยก าหนดคุณสมบัติให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการ    
ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงรวม ๓ ฉบับดังกล่าว เพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การซ่อมแซมบ้านพักครู   

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เนื่องจากขณะนี้สภาพบ้านพักครูในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศมีสภาพ
ช ารุดทรุดโทรม จึงเห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยทหารในพื้นที่เร่งซ่อมแซมบ้านพักครู    
ในพื้นที่ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ เพื่อให้ครูมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้มีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุดที่เห็นควรให้คงค าว่า
ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการไว้ในร่างมาตรา ๓ ในบทนิยามตามเดิม และเห็นควร     
ให้แก้ไขในร่างทุกมาตราให้มีค าว่าข้าราชการฝ่ายอัยการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖     
ไว้ตามเดิม ไปประกอบการพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๒ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปมติ-ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติ-ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต (คตช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีมติรับทราบสรุปผลการด าเนินการ คตช. ในรอบปี ๒๕๕๘ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ   
แปลเป็นภาษาอังกฤษและแจกจ่ายเผยแพร่ในต่างประเทศ และให้กรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภายในประเทศ รวมทั้งให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด าเนินการจัดท าในรูปแบบ 
Infographics เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ และรับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ คตช. ได้แก่ ด้านการปลูกจิตส านึก
และสร้างการรับรู้ ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการป้องกันการทุจริต เป็นต้น ตามที่ คตช. เสนอ และมอบหมายหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องรับมติและข้อสั่งการของ คตช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานไต่สวนกระบวนการหรือขั้นตอนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ    
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป โดยให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับความเห็น    
ของกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เกี่ยวกับการค านึงถึงสถานะความเหมาะสมในการแต่งตั้งพนักงานไต่สวนการกระท าความผิด  การค านึงถึงความเหมาะสมและ   
ความยากง่ายของส านวนในแต่ละคดีเป็นส าคัญโดยจะต้องมีประสิทธิภาพควบคู่กับปริมาณ รวมทั้งควรมีการก าหนดกลไกในการก ากับ
ดูแลให้พนักงานไต่สวนมีการใช้อ านาจเท่าที่จ าเป็น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 ๒. รับทราบแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ 

 

  ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  



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

  ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๓ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือน าเข้า
หรือส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ของผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเพื่อก าหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ของการขออนุญาต คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะขอรับอนุญาต
เฉพาะคราวในการน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ และปรับปรุงแบบค าขอรับใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... 
          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. ....       
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การยื่นใบแจ้ง
การส่งออก การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 
หรือประเภท ๔ และการขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานท่ีเก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ที่จะส่งออก เพื่อให้
การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
ในการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด และการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
พ.ศ. .... ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เร่ือง การประกาศรายชื่อหน่วยงานอื่นของรัฐ 
และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดและการน าทุนหรือ

ผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารกองทุนหมุนเวียน เรื่อง ประกาศรายช่ือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เกี่ยวกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดที่ชัดเจน ควรค านึงถึงความคล่องตัว
และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินจากทุนหมุนเวียนส าคัญ และหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ 
การก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
อาจส่งผลกระทบในการที่จะต้องปฏิบัติตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ด้วยเหตุพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นกฎหมายพิเศษ รวมทั้งหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลังฯ ควรก าหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถ
ประเมินผลได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยไม่ซ้ าซ้อนกับหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
หรือทุนหมุนเวียนอื่นที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไปประกอบการตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และส านักงบประมาณ    
ที่เห็นว่าการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดส าหรับไว้ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในแต่ละปี กรมบัญชีกลางควรค านึงถึง
ภารกิจและภาระผูกพันในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนเป็นส าคัญ และควรก าหนดให้มีการประเมิน   
ผลสัมฤทธ์ิในการจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของทุนหมุนเวียน โดยแสดงถึงประโยชน์ท่ีทางราชการและประชาชน
จะได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดชนิดของสุราและวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดชนิดของสุราและวิธีการบริหารงานสุรา พ .ศ. ....      
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดชนิดของสุรา ก าหนดเง่ือนไข และข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตท าสุรา ก าหนดวิธีการขอ    
และการออกใบอนุญาตให้ท าสุรา และก าหนดเง่ือนไขและข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าสุรา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้      
ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย โครงสร้างและอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย และการให้รัฐบาลค้ าประกันเงินกู้ของบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย    
เป็นสถาบันการเงินภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจของบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยมิใช่เป็นการให้กู้ยืมแก่ผู้ขอกู้โดยตรง ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามนิยามของค าว่า 
“สถาบันการเงินภาครัฐ” ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชก าหนดฯ 
มาตรา ๗ อาจมีความขัดแย้งกับพระราชบัญญัติหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การขยายขอบเขตการท าธุรกรรมของบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบสถาบันการเงินและระบบ
เศรษฐกิจการเงินโดยรวม จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงศักยภาพ ข้อจ ากัดของสถาบันการเงิน ตลอดจนความพร้อมทางด้านกฎระเบียบ
และการก ากับดูแล เพื่อจะได้พิจารณาก าหนดแนวทางเพื่อรองรับความเสี่ยงทั้งในระดับสถาบันและระบบการเงินที่เหมาะสม ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน  ผู้ด าเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร 
และเจ้าของอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการ    
ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร โดยอาศัยอ านาจตามความ     
ในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒      
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นว่า 
เพื่อให้การบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงฉบับน้ีมีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศใช้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะต้องให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

 
 
 
 
 



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

  ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงการคลัง ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และรองรับการเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติให้น ามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระท าความผิดแทนมาตรการลงโทษทางอาญา
ได้บางกรณี และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของมาตรการลงโทษทางแพ่งเพื่อใช้ควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญา โดยการตรวจสอบจ านวนคดีที่เกิดขึ้นภายหลังพระราชบัญญัตินี้
บังคับใช้ไปแล้ว ๑ ปี แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาว่าจะให้มีการลงโทษทางแพ่งแทนการลงโทษทางอาญานั้น คณะกรรมการ
พิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยให้มีความเหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิด เพื่อมิให้
ผู้กระท าผิดเกิดความไม่เกรงกลัวในบทลงโทษและจะกระท าผิดซ้ า ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม และ
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการนี้ โดยการตรวจสอบจ านวนคดีที่เกิดขึ้นภายหลังพระราชบัญญัตินี้บังคับใช้
ไปแล้ว ๑ ปี เพื่อพิจารณาว่าจ านวนผู้กระท าความผิดน้อยลงหรือไม่ และมีการติดตามลักษณะของการพิจารณาคดีให้มีความเป็นธรรม 
โดยตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลที่ชัดเจนและน าเสนออย่างโปร่งใส ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับมาตรการเพิ่มเติมเรื่องใบรับจดแจ้ง 
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ (เรื่อง การด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการเสนอ
กฎหมายล าดับรอง และการเร่งรัดด าเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายส าคัญ) 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  แนวทางการด าเนินการด้านกฎหมาย [แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (พฤศจิกายน ๒๕๕๘-ตุลาคม ๒๕๕๙) 
และแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ                 
ของคณะรัฐมนตรี และนโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูปประเทศ
ของคณะรัฐมนตรี (ตุลาคม ๒๕๕๘-กรกฎาคม ๒๕๖๐) และเห็นชอบแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (พฤศจิกายน ๒๕๕๘-



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๙) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 
คณะที่ ๓ (คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท)์ เสนอ 
และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ให้ส่งแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงาน       
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบเพื่อเป็นข้อมูลด้วย 
                ๒. เห็นชอบนโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ 
และให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีต้องมีการตรวจสอบ “ความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ” (Checklist) รวม ๑๐ ประการ อย่างเคร่งครัดด้วย รวมทั้งต้องเสนอแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและ
กรอบระยะเวลา และบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในรายละเอียดของเนื้อหาให้ได้ความชัดเจนและให้ได้ข้อยุติ
ในหลักการก่อนน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และกรณีที่ต้องมีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต้องเป็นกรณีที่มีความจ าเป็น
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนและของประเทศเป็นส าคัญเท่านั้น ตลอดจนต้องพิจารณาความเร่งด่วนตาม Function (ภารกิจพื้นฐาน) 
Agenda (ภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูปภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ) ที่มีผลต่อการปฏิรูปประเทศ และมี
ความทันสมัยและเป็นสากล รวมทั้งพิจารณาความจ าเป็นในการคงอยู่ของคณะกรรมการต่าง ๆ  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูป
ที่ส าคัญมีความต่อเนื่อง และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย ทั้งนี้ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท าแนวปฏิบัติในเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูป
กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารอย่างเคร่งครัดต่อไป กรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี ท่ีไม่ได้เป็นไปตามแนวปฏิบัตินี้ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้ส่วนราชการ  ไปพิจารณา
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                ๓. ให้ส่วนราชการเร่งรัดด าเนินการตรากฎหมายล าดับรองทั้งในส่วนที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับ
เป็นกฎหมายแล้ว และเร่งรัดด าเนินการเพื่อให้กฎหมายล าดับรองที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างส่วนราชการพิจารณายืนยันให้ความเห็นชอบ 
มีผลใช้บังคับโดยเร็ว 

                 ๔. ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งด าเนินการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (การใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีเหลือ
จากการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน เช่น พื้นท่ีสองข้างรถไฟฟ้า) และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่แนวเขต
ทางด่วน เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยด่วนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การเร่งรัดให้ส่วนราชการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรอง 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองในส่วนที่ค้างการด าเนินการอยู่ที่ส่วนราชการเกิน ๑ เดือน 
มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงเพ่ือรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต
จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ การก าหนดหลักประกัน และการจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้าง
ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต 
การออกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ การก าหนดหลักประกัน และการจดทะเบียนตัวแทนจัดหางาน
และลูกจ้างซึ่งท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดหางาน 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานและส่วนราชการที่ร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เร่งรัดการเสนอกฎหมายล าดับรอง   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการของกระทรวง ตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ 
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๙ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับ
โดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



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

  ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จ านวน หรือขนาดของสัตว์น้ าท่ีห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จ านวน หรือขนาดของสัตว์น้ าที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ หรือต่อสัตว์น้ าอืน่ 
สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ า และก าหนดให้ผู้มีสัตว์น้ าไว้ในครอบครองต้องส่งมอบสัตว์น้ านั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

                  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการเสนอกฎหมายล าดับรองตามมาตรา ๕ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๘ (๑) 
มาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๑ วรรคสี่ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และ
สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติก าหนด

ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

           ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ   
ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ... รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมายในส่วนเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การควบรวมบริษัท การจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อลดอุปสรรคและเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดให้ผู้เริ่มก่อการ
ตั้งบริษัทตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะต้องยึดหลักการให้เจ้าของกิจการที่แท้จริงเป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยมิให้คนต่างด้าวเป็นเจ้าของกิจการ
หรือถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินผ่านตัวแทน (nominee) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เรื่อง การด าเนินกิจการ
ของคนต่างด้าวในประเทศไทย) ตลอดจนให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เกี่ยวกับการเพิ่มเติมถึงวิธีการบอกกล่าวการโอนหนี้ไปยังลูกหนี้ ให้มีการก าหนดนิยามให้ชัดแจ้งหรือใช้ค าที่บัญญัติในกฎหมายอื่น 
และการก าหนดวิธีการบอกกล่าวการโอนหนี้โดยการแจ้งผ่านระบบหรือเครือข่ายซึ่งต้องประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันนั้นอาจเป็น
การเพิ่มขั้นตอนและระยะเวลาจากการท าหนังสือเพียงอย่างเดียว และค าว่า “ระบบหรือเครือข่าย” เป็นค าที่ใช้วงจ ากัดในกลุ่ม   
ของบุคคลผู้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อน ามาบัญญัติในกฎหมายอาจท าให้ประชาชนไม่ทราบความหมายหรือเข้าใจความหมาย
คลาดเคลื่อนได้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ    
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

            ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่า โดยที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของประเทศไทยที่ผ่านมายังประสบปัญหาที่อาศัยช่องว่างของกฎหมาย โดยให้คนต่างด้าวเป็นเจ้าของกิจการหรือถือครองกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินผ่านทางตัวแทน (nominee) ซึ่งเป็นบุคคลมีสัญชาติไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีหลักการว่า
การประกอบกิจการใด ๆ ในประเทศไทยจะต้องยึดหลักการให้เจ้าของกิจการที่แท้จริงเป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยมิให้คนต่างด้าวเป็น
เจ้าของกิจการหรือถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินผ่านทางตัวแทน (nominee) ซึ่งเป็นบุคคลมีสัญชาติไทย ประกอบกับปัจจุบันมีพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ บัญญัติมาตรการลงโทษส าหรับบุคคลมีสัญชาติไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จ ากัด หรือนิติบุคคลใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยก าหนด
บทลงโทษทั้งจ าคุกและโทษปรับไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การค้าและการลงทุนของประเทศขยายตัวโดยมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม สมควรให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดกลไกหรือมาตรการ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป และเร่งรัดด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังกล่าวด้วย 
 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๘ 

 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 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๙

ภาคผนวก  : ข้อมูลท่ัวไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครัง้ มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 
๓๒๖ เรื่อง  
                               แผนภูมิแสดงจาํนวนมตคิณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                   

แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในชว่งต้ังแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
      
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๐ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการนําเร่ืองเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๒๖ เร่ือง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๑๐๕ เร่ือง วาระเพ่ือทราบ 
๑๘๒ เร่ือง วาระประธานแจ้ง ๖ เร่ือง และวาระอ่ืน ๆ ๓๓ เร่ือง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรฐัมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี

 

 

––  
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182 ป, 6

อ, 33

วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง (๑.๘๔ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๑๐๕ เรื่อง (๓๒.๒๑ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๑๘๒ เรื่อง (๕๕.๘๓ %) 

วาระอื่น ๆ ๓๓ เรื่อง (๑๐.๑๒ %) 

รวมท้ังสิ้น  ๓๒๖  เร่ือง



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๑

๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๘๗ เรื่อง 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพจิารณา     ๑๐๕  เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๘๗  เร่ือง  วาระจร  ๑๘  เร่ือง  
 วาระเพื่อทราบ     ๑๘๒  เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๖๑  เรื่อง  วาระจร  ๒๑  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
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รวมท้ังสิ้น  ๒๘๗ เร่ือง



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๒ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเร่ือง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒๖ เรื่อง ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจา้ของเร่ือง 
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๔
๗

๔
๕

๑๒
๑๔
๑๔

๕
๓

๑๕
๒๑

๒๖
๖
๗

๓๐
๒๘

๑๒
๗๑

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐

สลธ.คสช
สกช.

สปสช.
สสส.

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

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๓๒๖  เร่ือง



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๓

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย 
 เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเร่ืองที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป) 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 
 

 
 
 
๖.  มติคณะรฐัมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๒๑๔ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน 
๑๑๒ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๒๘๐ เรื่อง
๘๕.๘๙ %

เรื่องกฎหมาย
๔๖ เรื่อง
๑๔.๑๑ %

นโยบายรัฐบาล
214

65.64%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

112
34.36%

รวมท้ังสิ้น  ๓๒๖  เรื่อง

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๑๒ เรื่อง 
๓๔.๓๖ % 

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๒๑๔ เรื่อง 
๖๕.๖๔ % 

รวมท้ังสิ้น  ๓๒๖  เรื่อง 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๔ 

 
๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 

 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

๔

๖๐

๕ ๑
๙

๕๐

๖ ๒ ๖

๕๗

๑๔

จํานวนเรื่อง 

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

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

  

รวมท้ังสิ้น  ๒๑๔ เร่ือง



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๕

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๕

๕๘
๗๑

๑๗

๔๗

๖

จํานวนเรื่อง 

ด้าน(๖)   (๕)  (๔)  (๓)  (๒)  (๑)   

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

รวมท้ังสิ้น  ๒๑๔ เร่ือง



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๖ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ  
 เร่ืองที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จํานวน ๓๐ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดาํเนินการ 

 
 

 
 
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓๐ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 
 

 
  
 
 
 

กทม. และปริมณฑล
จํานวน ๔ เรื่อง

๑๓.๓๓ %

ภาคกลาง
จํานวน ๑ เรื่อง

๓.๓๓ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๑๓ เรื่อง

๔๓.๓๔ % 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๔ เรื่อง

๑๓.๓๓ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๓ เรื่อง

๑๐.๐๐ %
ภาคใต้

จํานวน ๕ เรื่อง
๑๖.๖๗ %

๑๓
๒๒ ๑๘

๕๑

๗ ๔
๑๔ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๖

๒ ๗ ๘
๔

๑๓ ๑๑
๔ ๒ ๔ ๒ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

รวมท้ังสิ้น  ๓๐ เร่ือง

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 
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                                                                                                                   (วันที่ ๑- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๗

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ีและร่างพระราชบญัญตัิท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ 
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๐๐๙๘/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙]

๒. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ๒๐๐๘๗/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙]
๓. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๘๓๐/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙]
๔. ร่างพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๗๙๗/๕๙ [๓๑/๐๕/๒๕๕๙]
๕. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล

ทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

๑๙๐๗๙/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙]

๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และ
มูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๘๙๒๙/๕๙ [๒๔/๐๕/๒๕๕๙]

๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเช่ือ
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... 

๑๖๙๒๔/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙]

๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน) 

๑๖๙๑๐/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙]

๙. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ๑๖๖๐๗/๕๙ [๑๐/๐๕/๒๕๕๙]
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๒๗๑/๕๙ [๐๓/๐๕/๒๕๕๙]
 
  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
             ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอน ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ ๒๙ 

รวม ๒๙ 
 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๘ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 

 เร่ืองที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีจํานวน ๔๕ ฉบับ จําแนกตาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช 
บัญญัต ิ

พระราช 
กําหนด 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง ระเบียบ ประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตร ี ๒  ๑    
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี ๑      
กระทรวงการคลัง ๑  ๘ ๔  ๒ 
กระทรวงยุตธิรรม ๑      
กระทรวงศึกษาธกิาร   ๑    
กระทรวงสาธารณสุข ๑      
กระทรวงพลังงาน ๓   ๒   
กระทรวงคมนาคม ๑  ๒ ๒  ๑ 
กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑      
กระทรวงกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑      
กระทรวงมหาดไทย ๑  ๑ ๔   
กระทรวงอุตสาหกรรม    ๑   
กระทรวงพาณิชย์     ๑ ๑ 
สํานักงานศาลปกครอง ๑      

รวม ๑๔  ๑๓ ๑๓ ๑ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๙

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี ปช. สํานักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กห. กระทรวงกลาโหม ปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กค. กระทรวงการคลัง ศป. สํานักงานศาลปกครอง 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ ศย. สํานักงานศาลยุติธรรม 
กก. กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา สม. สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิ
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
คค. กระทรวงคมนาคม สสส. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สกช. สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปสช สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พน. กระทรวงพลังงาน กสทช. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาติ พณ. กระทรวงพาณิชย์ 
มท.   กระทรวงมหาดไทย สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธกิาร   
สธ.   กระทรวงสาธารณสุข   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   
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