


     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 กรกฎาคม ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายช่ือและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนคร้ังการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าว 
มีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่
และนวัตกรรมผ่านโครงการคํ้าประกันสินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation)  
ของบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza) 
โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  และขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน 
ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลําโพง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน
เก่ียวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารน้ีแก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th ด้วย  

 
 

 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 



 
 

 

- ๑ -
 
 
 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

ว ๒๑๗/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๑ 

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

๒๕๕๖๓/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

 

ร่างพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... ๒๗๐๘๔/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๒ 

การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา  ๒๗๑๔๔/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๒ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 

การพิจารณาเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๒๕๘๗๓/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๓ 

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

 

ขอความเห็นชอบการจัดการฝึกร่วมระหว่างคณะทํางานผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์ทหาร
กับคณะทํางานผู้เช่ียวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ  

๒๗๐๒๔/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๓ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ  

รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ ๒๔๔๒๓/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๓ 

ผลการเยือนประเทศญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  ๒๔๖๖๙/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๔ 

ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ๒๗๑๖๘/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๕ 

ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ  

๒๔๔๓๙/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๕ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๑ ๒๔๖๑๗/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๕ 

ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๔๐  

๒๔๕๓๒/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๖ 

ผลการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับ World Economic 
Forum  

๒๕๓๖๒/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๖ 

สารบญั



 
 

 

- ๒ -
ผลการประชุมระดับสูงเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี การจัดต้ัง Regional 
Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery 
against Ships in Asia Information Sharing Centre (ReCAAP ISC)  

๒๕๓๓๐/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๗ 

ผลการนําเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review 
รอบที่ ๒  

๒๕๙๐๑/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๘ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๗  ๒๕๒๖๕/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๘ 

การจัดทําความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยน
สําหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ 
(United Nations Regional Course in International Law) ประจําปี ๒๕๕๙  

๒๕๕๒๑/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๙ 

ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World 
Irrigation Forum ครั้งที่ ๒ และการประชุม International  Executive Council 
Meeting ครั้งที่ ๖๗  

๒๕๖๗๒/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๙ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  

๒๕๔๐๙/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๑๐ 

การพิจารณารับรองเอกสาร Ministerial Declaration of the Group of 77 
and China on the Occasion of UNCTAD XIV และเอกสาร Pre-Conference 
Negotiating Text for UNCTAD XIV  

๒๕๔๑๔/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๑๑ 

การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  ๒๕๓๕๗/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๑๑ 

ลงนามและแถลงการณ์ร่วมกันในข้อตกลงเบ้ืองต้นการจัดต้ังสภานักธุรกิจไทย- 
อังกฤษ (Thai-UK Business Leadership Council)  

๒๕๖๔๗/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๑๒ 

บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๒๖๕๗๑/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๑๒ 

รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม  ๒๖๕๗๗/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๑๒ 

การขอเปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวเพ่ือการก่อสร้างสะพานข้ามลํานํ้าพรมโหด  ๒๖๗๖๔/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๑๓ 

การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๘ 
และการประชุมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

๒๗๐๕๙/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๑๓ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

๒๗๓๖๖/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๑๔ 

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

 

ขอความเห็นชอบการปรับรูปแบบอาคารโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗  ๒๔๕๔๕/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๑๕ 

หลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล  ๒๕๒๙๔/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๑๕ 

ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (เฉพาะกรณีโครงการที่ประสบปัญหา
ภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย)  

๒๗๐๗๔/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๑๖ 



 
 

 

- ๓ -

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่  
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๔๔๒๖/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๑๖ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ  
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน 

 

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

 

รายงานการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

๒๔๔๕๐/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๑๗ 

แนวแนะการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อม  ๒๕๖๓๓/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๑๗ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง “โฉมหน้าครอบครัวไทย
ยุคเกิดน้อย อายุยืน”  

๒๕๓๖๘/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๑๘ 

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

 

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

 

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา 
เขตป่าสงวน 

 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

(ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)  ๒๕๘๒๕/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๑๙ 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
รายงานผลการดําเนินงาน สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนา
ผู้นํา “โรงเรียนประชารัฐ”  

๒๖๕๒๗/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๒๐ 



 
 

 

- ๔ -

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

 

     ๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา  
     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

 

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  
 ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ  
     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล

 

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี  
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน 
 

หลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือ
ในการรักษาพยาบาล กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์  
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ของกระทรวงสาธารณสุข  

๒๔๖๕๐/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๒๒ 

การของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินอุดหนุน
ทั่วไป เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
เชิงรุก (เพ่ิมเติม)  

๒๕๖๐๓/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๒๒ 

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  

๒๗๒๘๐/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๒๓ 

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค  
     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 
 



 
 

 

- ๕ -

    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา

ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

      ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙  ๒๔๒๔๕/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๒๕

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(กพข.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  

๒๔๒๓๑/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๒๕

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ๒๕๓๒๕/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๒๕

รายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ รอบ ๑๒ เดือน
ปี ๒๕๕๘  

๒๕๒๗๔/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๒๖

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  

๒๖๗๔๕/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๒๖

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ี

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ว(ร) ๑๙๑/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๒๗

การของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (เพ่ิมเติม)  

๒๕๕๔๘/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๒๘

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต 
[ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย  
การยกเว้นรัษฎากร]  

๒๖๘๒๕/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๒๘

ขอความเห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรายการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ในโครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน
สมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๒ 

๒๗๓๐๖/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๒๙

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
แผนการใช้จ่ายเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปีงบประมาณ 
๒๕๕๙  

๒๔๕๓๗/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๒๙

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๙ ๒๖๕๒๕/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๓๐



 
 

 

- ๖ -

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเสนอตัว
ขอเป็นเจ้าภาพโครงการจัด Air Race 1 ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ

๒๔๖๙๑/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๓๐ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
     ๖.๘ แก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้า  

ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
 

ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง 
ปี ๒๕๕๙  

๒๔๕๖๐/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๓๑ 

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง  ๆพร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

 

การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอย่ี (ไทยแลนด์) 
ลิมิเต็ด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๑/๒๕๒๗/๒๔ แปลงสํารวจบนบกหมายเลข 
SW1  

๒๔๕๒๕/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๓๒ 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๗) ๒๕๗๘๑/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๓๒ 

การเสนองบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๖๐ ขององค์กรร่วม
ไทย–มาเลเซีย  

๒๗๐๖๗/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๓๓ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษโีดยปรับปรงุโครงสรา้งภาษี
มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza) ๒๕๓๐๙/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๓๓ 

การขยายระยะเวลาสําหรับมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้มีการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ [ร่างพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีและยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 

๒๕๓๔๓/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๓๔ 

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) 
แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จํานวน ๓ ฉบับ  

๒๔๔๙๓/๕๙ [๕/๐๗/๒๕๕๙] ๓๔ 

ขอขยายระยะเวลาลงนามในสัญญารายการลงทุนที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๔๒๑/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๓๔ 

การจัดต้ังกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ๒๕๕๙๖/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๓๕ 

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วง
บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลําโพง 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

๒๗๒๙๑/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๓๖ 

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  



 
 

 

- ๗ -

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสากิจ
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

รายงานผลดําเนินงานการกํากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘  

๒๔๒๑๐/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๓๖

ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมและขอความเห็นชอบจ่ายเงินกู้และขยายระยะเวลา
ชําระหนี้เงินกู้ตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
๒๕๕๘/๕๙  

๒๔๖๘๑/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๓๗

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการส่งเสริม
สินเช่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

๒๔๖๓๕/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๓๘

แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 

๒๕๖๖๗/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๓๙

รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินการช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุน
การผลิตในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ รอบการทํานาปรัง

๒๗๑๕๘/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๓๙

ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุน
เพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นาของสมาชิก  

๒๗๐๔๓/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๔๐

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๙ และภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เดือนเมษายน ๒๕๕๙  

๒๔๒๒๕/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๔๐

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ําประกัน
สินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของ
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

๒๔๖๒๖/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๔๑

มาตรการฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

๒๗๐๓๗/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๔๑

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–สาธารณรัฐอาร์เมเนีย  ๒๖๘๔๘/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๔๓ 



 
 

 

- ๘ -

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ 

 

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม  

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบ  
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

 

    ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

 

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

 

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

 

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

 

     ๘ .๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 

ไม่มมีติคณะรัฐมนตรทีี่สอดคลอ้งกับนโยบายด้านน้ี  

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองพารา ท้องที่ตําบลป่าคลอก 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

๒๕๘๕๔/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๔๕ 



 
 

 

- ๙ -
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่ 
๒/๒๕๕๙  

๒๖๕๔๓/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๔๕ 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

 

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 

   ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
 ที่ดินของรัฐ 

 

   ๙.๔  บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

 

ผลการดําเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ 

๒๕๒๖๓/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๔๖ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าตามนโยบายของ
รัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม)

๒๗๑๐๘/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๔๖ 

    ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย   

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๒๑๘/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๔๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๒๕/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๔๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๓๒/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๔๘ 

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง การติดตาม
ประเมินผลนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
สถานการณ์ในประเทศ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 
๕ ล้านบาท) และการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว

๒๔๒๔๗/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๔๘ 

รายงานผลการดําเนินการตามประเด็นเรื่องสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 
๒๕๕๙)  

๒๔๒๓๔/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๔๙ 

กําหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ว (ร) ๑๙๒/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๕๐ 

การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ว (ร) ๒๑๔/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๕๐ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๒๔๔๖๕/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๕๑ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๓๐๓/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๕๑ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๖๙๘๙/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๕๑ 



 
 

 

- ๑๐ -
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ ๒๕๒๗๓/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๕๑
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ ๒๖๕๓๕/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๕๒
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายช่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔  

๒๖๕๓๖/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๕๒

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๙
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)

ว ๒๒๒/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๕๒

การขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ว ๒๒๔/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๕๓

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (เพ่ิมเติม)  

๒๕๔๒๖/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๕๓

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๖)

๒๗๑๐๕/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๕๔

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๖๘๑๘/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๕๔

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๑๖๐/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๕๕

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

๒๖๙๗๘/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๕๕

ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่
พิเศษ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒๗๐๕๑/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๕๕

       ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์  
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 



 
 

 

- ๑๑ -

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตในการดําเนินตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  

๒๕๙๔๔/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๕๖ 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๒๕๖๒๖/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๕๖ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ๒๖๗๓๗/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๕๘ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน  

 

ร่างกฎกระทรวงซึ่งจะต้องออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จํานวน ๒ ฉบับ  

๒๔๘๑๕/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๕๘ 

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๔๗๙๘/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๕๘ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดัเก็บหรอืชําระค่าชลประทาน
ตลอดจนการยกเว้น ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนชําระค่าชลประทาน พ.ศ. ....  

๒๕๘๖๗/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๕๙ 

ร่างกฎกระทรวง จํานวน ๖ ฉบับ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๕๕๔/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๕๙ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล 
และกิจการห้องเย็น พ.ศ. ....  

๒๕๙๓๘/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๖๐ 

ร่างกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒๕๔๒๘/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการ
ศาลปกครอง)  

๒๕๕๒๙/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....]  

๒๕๐๙๓/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๖๑ 

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๖๘๐๑/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๖๑ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณาอาหารสัตว์ 
และการพิจารณาการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. ....  

๒๗๐๙๕/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๖๑ 



 
 

 

- ๑๒ -
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือ
สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ....  

๒๖๘๓๘/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๖๒ 

ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานผลิตและบรรจุสุรา  
ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ....  

๒๖๗๗๘/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๖๒ 

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๙๖๘/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙] ๖๒ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลในคดีอาญา 
พ.ศ. ....  

๒๔๗๘๘/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙] ๖๓ 

โครงการเพ่ือการปฏิรูปในระยะที่ ๑ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)  ๒๕๓๒๓/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙] ๖๓ 

      ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

 

      ๑๑ .๔ นํา เทค โน โลย ีที ่ท ันสม ัยและความรู ้ท า ง  
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดี
ทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

 

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

 

      ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                   (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า โดยท่ีในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงเห็นควรให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสดังกล่าวอย่างสมพระเกียรติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง  โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวหรือบุคลากรทุกประเภทของส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ท่ีลาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในระหว่างวันท่ี ๘-๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและได้รับเงินเดือนปกติ ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ 
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                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 
 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบหลักการร่างพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... ของกระทรวง
แรงงาน ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับ
นายจ้างในประเทศ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาถ้อยคําในร่างพระราชกําหนดให้สอดคล้องกับบทอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ อีกคร้ังหนึ่ง และให้ดําเนินการ
ต่อไปได้ 
                ๒. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
โดยการปรับปรุงข้ันตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการ
พิจารณากําหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนไปทํางานกับนายจ้างรายใหม่ (๒) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ติดตาม
ของแรงงานต่างด้าวและบุตรของแรงงานต่างด้าวท่ีเกิดในประเทศไทย และ (๓) คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สัตยาบันอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี ๑๘๘ และคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
                ๒. รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงเพ่ิมเติมว่า โดยท่ีชื่อ “ศูนย์แรกรับเข้าทํางานและส่งกลับ
แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน” อาจซํ้าซ้อนกับภารกิจท่ีหน่วยงานอ่ืนรับผิดชอบ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับ
ภารกิจท่ีศูนย์ฯ จะดําเนินการ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวจึงขอแก้ไขชื่อเป็น “ศูนย์แรกรับเข้าทํางานและ
สิ้นสุดการจ้าง” 
             ๓. เห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างเพื่อนําส่งเข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา ๒ ปี (๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) และให้เริ่มหักเงินในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงแรงงานเร่งดําเนินการจัดทํากฎกระทรวงเพื่อรองรับการขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเข้ากองทุน
เพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 
                ๔. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงแรงงานจัดต้ังศูนย์แรกรับเข้าทํางานและสิ้นสุดการจ้าง และศูนย์ร่วมบริการ
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว โดยให้กระทรวงแรงงานดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๕. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีเห็นควรเพิ่มภารกิจของ “ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว” ให้มีหน้าท่ี
ประสานการส่งกลับแรงงานต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรยังภูมิลําเนาในประเทศต้นทาง ในกรณีท่ีผลการตรวจสุขภาพ
เป็นประเภทท่ี ๓ และแรงงานต่างด้าวท่ีเจ็บป่วยจนไม่สามารถทํางานได้แล้ว สําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังและดําเนินการศูนย์แรกรับ  
เข้าทํางานและสิ้นสุดการจ้าง และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยคํานึงถึงความประหยัด ความม่ันคง การบูรณาการในพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประโยชน์      
ท่ีทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญ รวมทั้งควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการตรวจสอบ ติดตาม ให้นายจ้างนําแรงงานต่างด้าวมาตรวจ
ร่างกายตามท่ีได้นัดหมายไว้ เพ่ือป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคต้องห้าม อันจะเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของประเทศ ตลอดจนพิจารณาปรับระบบวิธีการทํางานของศูนย์ฯ ท้ัง ๒ ศูนย์ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว       
ได้อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป และควรกําหนดให้มีตัวชี้วัดผล
การดําเนินการในเรื่องดังกล่าว เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแนวทางท่ีกําหนด ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

                ๖. ให้กระทรวงแรงงานสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักร
ของคนต่างด้าวท่ีเป็นผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสําหรับผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย 

 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
 เรื่อง การพิจารณาเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ่ายเงินทดแทน
การประกันชีวิตย้อนหลังแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจนถึงข้ันปลดออกจาก
ราชการ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จํานวน ๑,๒๒๘ คน คนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายในกรอบวงเงิน 
๖๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยนําหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงิน “เงินทดแทนการประกันชีวิต” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
                ๒. ในกรณีท่ีพบว่ามีผู้มีสิทธิในการรับเงินทดแทนการประกันชีวิตเพ่ิมเติมจากท่ีเสนอในคร้ังนี้ ให้สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีขออนุมัติการจ่ายเงินต่อคณะรัฐมนตรีเป็นคราว ๆ ไป โดยมีความเห็นของสํานักงบประมาณประกอบเรื่องนี้ด้วย 
                ๓. ในกรณีตามข้อ ๒ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ หากไม่มีข้อทักท้วง    
ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 

 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดการฝึกร่วมระหว่างคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมจัดเตรียมการฝึกร่วมระหว่างคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะทํางาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (ADMM-Plus ASEAN Military Medicine-Humanitarian 
Assistance and Disaster Relief Joint Exercise 2016 : AM-HEx 2016) และการฝึกเตรียมการ ระหว่างวันท่ี ๑๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
และการฝึกร่วมฯ ระหว่างวันท่ี ๑-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดชลบุรี และพื้นท่ีใกล้เคียง 
                    ๑.๒ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการดําเนินการของกระทรวงกลาโหม 
                    ๑.๓ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจัดการฝึกร่วมฯ โดยไม่กระทบเนื้อหาสาระสําคัญ และมีผลต่อ
การดําเนินการของรัฐบาลไทย ให้กระทรวงกลาโหมดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
มีการบูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายหลังการฝึกร่วมฯ เสร็จสิ้น เพ่ือให้แต่ละภาคส่วน
สามารถนําไปปฏิบัติและดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงกลาโหมรายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ
ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมคณะ ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และ
เสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สรุปสาระสําคัญได้ 
ดังนี้ 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

             ๑. การเข้าเย่ียมคํานับ นายติน จ่อ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยนายติน จ่อ กล่าวสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีพระราชทานทุนทรัพย์ซ่อมแซมโรงเรียนในรัฐยะไข่ซ่ึงได้รับ
ความเสียหายจากมรสุมในปีท่ีผ่านมา พร้อมท้ังกลา่วถึงความสัมพันธ์ของท้ังสองประเทศว่ามีความแนบแน่น รวมถึงเห็นพ้องร่วมกัน
เกี่ยวกับความร่วมมือในการก่อสร้างสะพานเมียวดีแห่งใหม่ท่ีเชื่อมต่อถนนสายเอเชียบริเวณอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ ซ่ึงจะเป็นส่วนสําคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังสองประเทศ 
                ๒. การพบหารือกับ นางออง ซาน ซูจี ท่ีปรึกษาแห่งรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีประจํา
สํานักประธานาธิบดี  และประธานพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยนางออง ซาน ซูจี 
ได้กล่าวแสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีท่ีได้ให้การต้อนรับในระหว่างการเยือนไทยที่ผ่านมา และขอบคุณรัฐบาลไทยท่ีให้ความสําคัญ
กับการดูแลสวัสดิภาพแรงงานเมียนมาในไทยตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะการลงนามในข้อตกลงร่วมกันกับกระทรวงแรงงาน 
สําหรับปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบท่ีอยู่ในไทยจะได้จัดต้ังคณะกรรมการร่วมเพื่อตรวจสอบเอกสารและเร่งดําเนินการต่อไป นอกจากนั้น 
ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจําเป็นในการสานต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้เกิดข้ึนโดยเร็ว 
                ๓. การพบหารือกับ พลเอก อาวุโส มิน อ่อง ไหล่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ    
พลโท เส่ง วิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันถึงแนวทางการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางทหารและการส่งเสริมความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างกัน โดยจะเพ่ิมการแลกเปลี่ยนการเยือน และการฝึกศึกษา
ในระดับต่าง ๆ ของทุกเหล่าทัพให้มากข้ึน รวมท้ังเห็นพ้องถึงความสําคัญท่ีจะเพิ่มความร่วมมือด้านความม่ันคงของท้ังสองประเทศ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึนในเรื่องเขตแดน ผู้หนีภัยจากการสู้รบ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ 
การก่อการร้าย สินค้าหนีภาษี และปัญหายาเสพติด โดยจะได้พิจารณาจัดต้ังคณะทํางานร่วมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายความม่ันคงสู่
การปฏิบัติผ่านกลไกความร่วมมือด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการเยือนประเทศญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการเยือนประเทศญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และคณะ ระหว่างวันท่ี ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙-๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงโตเกียว โดยได้เข้าเย่ียมคารวะและพบปะหารือกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น 
(นายโยชิฮิเดะ ซูกะ) และท่ีปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นายฮิโรโตะ อิซุมิ) และได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ
และการลงทุนของไทยในงาน Nikkei Forum 22nd International Conference on the Future of Asia (2016) ซ่ึงมีนักธุรกิจ
และนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า ๖๒๐ คน หรือมากกว่า ๓๐๐ บริษัท เชื่อม่ันในนโยบายเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนของ
รัฐบาลไทย และได้หารือกับนักลงทุนรายใหญ่ด้านการลงทุน ถือเป็นการชักจูงและส่งเสริมการลงทุนท่ีประสบความสําเร็จอย่างสูง    
ท้ังนี้ ผลการเยือนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น จึงมอบหมายให้   
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ได้แก่ การจดสิทธิบัตร อุปสรรคจากข้อกําหนดในการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี นโยบายและมาตรการการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับกิจการท่ีเข้าข่าย 
Super Cluster ตามมาตรการของกระทรวงการคลัง การพัฒนาแรงงานให้ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร และการส่งเสริมการลงทุนท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพของไทย 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นหรือมาตรการใดท่ีหน่วยงานอยู่ระหว่างดําเนินการ
ในเร่ืองนั้น ๆ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสามารถรับทราบข้อมูลและการดําเนินงานของ
หน่วยงานโดยท่ัวถึง สําหรับประเด็นอุปสรรคจากข้อกําหนดในการใช้ประโยชน์ท่ีดินในผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ควรร่วมกันหารือเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ในการผ่อนปรนข้อกําหนดดังกล่าว ซ่ึงควรคาํนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมประกอบกันด้วย เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอํานวย
ความสะดวกต่อการขออนุญาตขยายกิจการโรงงานต่อไป นอกจากนี้ ในส่วนนโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ โครงการ 
Food Innopolis และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม   
การลงทุนควรประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมในเรื่องแผนระยะเวลาการดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ในปัจจุบันและระยะต่อไปท่ีชัดเจน รวมถึง
ระบุกิจการเป้าหมายที่ไทยมีความต้องการให้มีการลงทุนมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันท่ี 
๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงปักกิ่งและนครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
และคณะ ได้เข้าเย่ียมคารวะและหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (นายจาง เกาลี่) มนตรีแห่งรัฐจีน (นายหวัง หย่ง) 
และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เซ่ียงไฮ้ (นายหาน เจิ้ง) นอกจากนี้ ยังได้เป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมชักจูงการลงทุน และเป็น
ประธานในงานประชุมหารือภาคธุรกิจ (Business Networking Lunch) และเป็นประธานฝ่ายไทยพร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษในงาน
สัมมนาด้านการลงทุน “Thailand : Moving Forward to Sustainable Growth” รวมท้ังลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จํานวน 
๔ ฉบับ และให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ (๑) พิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพ่ิมเติมสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ (๒) กําหนด
มาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทย (๓) หาผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทย และ (๔) จัดสัมมนาใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ กลุ่ม ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ 
                ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือกับจีนในประเด็นท่ีสอดคล้อง
กับผลประโยชน์และการพัฒนาของไทย รวมท้ังบทบาทของไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค ตลอดจนควรผลักดันความร่วมมือ
ท่ีสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านข้าง เป็นต้น รวมท้ังเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมในการสัมมนาชักจูงมาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ กลุ่ม (cluster) เพ่ือเปิดโอกาส
ในการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของ SME ไทย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ในประเทศไทย จํานวน ๓ รายการ ได้แก่ 
                          ๑.๑.๑ การประชุม First Project Coordination Meeting on the Applications of Emerging 
Radiopharmaceuticals for Targeted Therapy ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
                          ๑.๑.๒ การประชุม Regional Coordination Meeting ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
                          ๑.๑.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Developing a Quality Framework to Enhance 
Patient Care in Diagnostic Radiology ระหว่างวันท่ี ๓-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                    ๑.๒ ให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติดําเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจํากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้ง IAEA ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองการให้
เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันท่ีเห็นควรระบุยืนยันในหนังสือตอบรับของฝ่ายไทยว่า ไทยจะสามารถให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันแก่บุคคล
ท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของ IAEA เท่านั้น เพ่ือให้ฝ่ายไทยสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องออกหรือ
แก้ไขพระราชบัญญัติเพ่ือรองรับพันธกรณีในเรื่องนี้ ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๑๑ (11th Asia-Europe Meeting-ASEM 11) 
ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย รวม ๒ ฉบับ ได้แก่ แถลงการณ์ประธาน (Chair’s Statement) 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

และปฏิญญาอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar Declaration) มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของสมาชิก ASEM 
เพ่ือตระหนักถึงความสําเร็จท่ีผ่านมาของ ASEM และเพ่ือกําหนดทิศทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต                          
                    ๑.๒ ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมให้ความเห็นชอบเอกสารดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเห็นควรปรับแก้ไขและ
เพ่ิมเติมประเด็นในร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบการกําหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๐ 
ระหว่างวันท่ี ๑๐-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
ดังนี้ 
                    ๑.๑ รายงานสถานภาพการอนุรักษ์พ้ืนท่ีกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและรองหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยชี้แจงทําความเข้าใจและโน้มน้าวคณะกรรมการมรดกโลก ๒๑ ประเทศ องค์กรท่ีปรึกษา และศูนย์มรดกโลก เพ่ือไม่ให้
พ้ืนท่ีกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย 
                    ๑.๒ การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและรองหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยชี้แจงทําความเข้าใจและโน้มน้าวคณะกรรมการมรดกโลก ๒๑ ประเทศ องค์กรท่ีปรึกษา และศูนย์มรดกโลก เกี่ยวกับสถานการณ์
และวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงในพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน และสนับสนุนไทยในการขอปรับแก้ร่างข้อมติท่ีจะส่งผลต่อการดําเนินงานของไทย
ในอนาคต 
                    ๑.๓ การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ให้ถอน (Withdraw) 
วาระการนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นมรดกโลกออกจากวาระการประชุม 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือประสานสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศรัฐภาคีสมาชิกคณะกรรมการ
มรดกโลก ๒๑ ประเทศ เพ่ือขอให้สนับสนุนท่าทีของไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๐ 
                ๓. กรณมีีประเด็นอ่ืนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการพิจารณากําหนดท่าที
ในประเด็นอ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงหลักการของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อมูลด้านเทคนิคและ
วิชาการจากองค์กรท่ีปรึกษา 
                ๔. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๐ โดยมอบหมายให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะ และเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปารีสเป็นรองหัวหน้าคณะ 
และผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการหัวหน้าคณะ 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ท้ังนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศและกรอบการเจรจา) 
                ๕. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน      
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ผลการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับ World Economic Forum 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์รายงานผลการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กับ World Economic Forum (WEF) เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สมาพันธรัฐสวิส โดยมี Professor Klaus Schwab ผู้ก่อต้ัง
และผู้บริหารของ WEF รวมท้ังหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ของ WEF ซ่ึงเข้าร่วมประชุมหารือในด้านความสามารถทางการแข่งขันโดยรวม 
และการยกระดับมูลค่าและตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร ประกอบด้วย ๓ หัวข้อ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

                ๑. จุดอ่อนในการประเมินและจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของ WEF และแนวทางการยกระดับความสามารถ
ทางการแข่งขันของไทย โดยไทยให้ข้อสังเกตว่าข้อมูล Hard Data ท่ี WEF ใช้ในการประเมินอันดับสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพ  
มากข้ึนได้ และไทยจะดําเนินการ อาทิ ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมากข้ึนเพ่ือติดตามและตรวจสอบข้อมูล      
ท่ีหน่วยงานภาครัฐไทยส่งไปยังองค์กรระหว่างประเทศ รวมท้ังเน้นยํ้ากับภาคเอกชนถึงประโยชน์ต่อธุรกิจเองท่ีจะได้จากการตอบ
แบบสอบถามและอันดับความสามารถทางการแข่งขันท่ีดีข้ึน 
                ๒. ความร่วมมือเพ่ือยกระดับมูลค่าและตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร ไทยให้ความสําคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าเกษตรและยกระดับรายได้อย่างท่ัวถึง ซ่ึงสอดรับกับโครงการ Grow Asia ภายใต้แนวคิด New Vision for Agriculture ของ WEF 
และจากความสนใจของไทย WEF จะประสานหน่วยงานท่ีดําเนินโครงการ Grow Asia และสถาบันในเครือข่าย (Knowledge Partners) 
ด้านการเกษตรและอาหาร เพ่ือหาทางสนับสนุนไทยในการพัฒนานวัตกรรมและตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าเพ่ิมสูง โดยเร่ิมต้นจาก   
ข้าวและมันสําปะหลัง และไทยได้เสนอให้ทําโครงการติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลก เพ่ือสนับสนุนนโยบายการใช้ข้อมูลตลาด    
นําการผลิตของรัฐบาล 
                ๓. การเพ่ิมบทบาทของไทยในเวที WEF ภาครัฐของไทยยังไม่มีการติดต่อกับ WEF อย่างเป็นทางการ ทําให้บทบาท
ของไทยใน WEF ท่ีผ่านมาค่อนข้างน้อยและจํากัดโอกาสของไทยในการกําหนดทิศทางและการเชื่อมโยงการค้าและการผลิตในภูมิภาค 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญของ WEF โดย WEF เสนอให้ไทยระบุประเด็นท่ีไทยสนใจ และ
จัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นทางการและใกล้ชิดมากข้ึน และเชิญชวนให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมเป็น Trustee ในกลุ่ม Shaping the Future of Production ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ผลการประชุมระดับสูงเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี การจัดต้ัง Regional Cooperation Agreement on Combating 

Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre (ReCAAP ISC) 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

             ๑. รับทราบผลการประชุมระดับสูงเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี การจัดต้ังศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือการต่อต้านการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation 
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre : ReCAAP ISC) 
เม่ือวันท่ี ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศสิงคโปร์ สรุปได้ ดังนี้ 
                     ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม 
ประเทศสิงคโปร์ มีประเด็นสําคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาความไม่ปลอดภัยของเส้นทางเดินเรืออันเนื่องมาจากปัญหาโจรสลัด
และการปล้นเรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความกังวลต่อปัญหาการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือ รวมท้ังการรับรอง
คําแถลงการณ์ร่วมยํ้าความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการเสริมสร้างความเปน็เลิศของ ReCAAP ISC  
                     ๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์ในการสัมมนาแบบเปิดเรื่อง “Emerging Maritime 
Security Challenges in Asia and Region’s Responses” โดยกล่าวยํ้าถึงความสําคัญของทะเลต่อมนุษยชาติ ซ่ึงความมั่นคง
ทางทะเลเป็นปัจจัยสําคัญของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทางทะเล  
                     ๑.๓ ประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนแบบไม่ผูกพันประจํารายปี จํานวน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ เพ่ือใช้    
ในการพัฒนาศูนย์ฯ และจัดโครงการส่งเสริมขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลของประเทศ
สมาชิกในการแก้ไขปัญหาโจรสลัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๒. มอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ได้แก่ 
                    ๒.๑ การจัดต้ังคณะทํางานฝ่ายไทยเพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะทํางานในการพัฒนา ReCAAP ISC ไปสู่ความเป็นเลิศ 
(Centre of Excellence) ร่วมกับประเทศสมาชิก 
                    ๒.๒ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การจัดต้ัง ReCAAP ISC ในหัวข้อการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติระหว่างประเทศสมาชิก ReCAAP ในการดําเนินคดีต่อความผิดฐานการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือเพ่ือส่งเสริม
ขีดความสามารถและความเข้าใจของหน่วยประสานการปฏิบัติ (focal points) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยในการปฏิบัติ
หลังเกิดเหตุเพ่ือให้การติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    ๒.๓ การพิจารณามอบเงินสนับสนุน ReCAAP ISC เป็นประจําทุกปี 
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 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ผลการนําเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review รอบท่ี ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
                ๑. รับทราบผลการนําเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบท่ี ๒     
ซ่ึงรวมถึงท่าทีของไทยต่อข้อเสนอแนะท่ีไทยได้รับจากการนําเสนอรายงานฯ และรับทราบแผนการดําเนินการต่อไป สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ผลการนําเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก UPR ไทยได้ยํ้าถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และกล่าวถึงกระบวนการยกร่างรายงานประเทศท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงพัฒนาการ
ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในช่วง ๔ ปีครึ่งท่ีผ่านมา โดยครอบคลุมประเด็นการปราบปรามการค้ามนุษย์ สิทธิแรงงาน การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของโครงสร้างสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สตรี คนชรา และการบังคับใช้กฎหมาย    
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนประเด็นข้อเสนอแนะท่ีประเทศต่าง ๆ ให้ไทยพิจารณา รวม ๒๔๙ ข้อ นั้น ไทยได้ตอบรับทันที ๑๘๑ ข้อ 
เช่น การดําเนินการเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสิทธิมนุษยชน 
และขอนํากลับมาพิจารณาเพ่ิมเติม ๖๘ ข้อ เช่น การเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศบางฉบับ เช่น ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วย
ศาลอาญาระหว่างประเทศ รวมทั้งแจ้งคําม่ันโดยสมัครใจเพิ่มเติมอีก ๗ ข้อ การแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การระงับ
การบังคับใช้โทษประหารชีวิตอย่างเป็นทางการ และการยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างสิ้นเชิง 
                    ๑.๒ แผนการดําเนินการต่อไป กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดทํา
รายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก UPR ของท่ีประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(Human Rights Council : HRC) เพ่ือแจ้งผลการนําเสนอรายงานและการพิจารณาตอบรับข้อเสนอแนะข้างต้นให้แก่หน่วยงาน   
ท่ีเกี่ยวข้องทราบ และเตรียมการจัดทําแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีได้ตอบรับและคําม่ันโดยสมัครใจ รวมทั้งจัดการหารือ 
กลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประมวลท่าทีต่อข้อเสนอแนะท่ีไทยได้นํากลับมาพิจารณาเพ่ิมเติม 
                ๒. มอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการร่วมกันพิจารณารับข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถแจ้งผลต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติภายในกําหนดเวลา และในการร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพ่ือดําเนินงานตามข้อเสนอแนะท่ีไทยตอบรับต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  
             ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๗ (The 7th Asia-Europe Culture Ministers’ Meeting : 
ASEM CMM 7) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุม ASEM CMM 7 ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี สรุปได้ ดังนี้ 
                     ๑.๑ การประชุม ASEM CMM 7 จัดข้ึนภายใต้หัวข้อหลัก “วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Culture and 
Creative Economy)” และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓ หัวข้อ คือ (๑) อนาคตของเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Future of the Advanced Technology and the Creative Industries) (๒) มรดกทางวัฒนธรรมด้ังเดิมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Traditional Cultural Heritage and the Creative Economy) และ (๓) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(International Cooperation for Vitalizing the Creative Industries)  
                     ๑.๒ สาระสําคัญของการประชุม ASEM CMM 7 ประกอบด้วยการกล่าวถ้อยแถลงและนําเสนอนโยบายวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก ASEM การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การนําเสนอกรณีศึกษาของไทยในการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองมรดกทางวัฒนธรรมด้ังเดิม
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสร้างสรรค์ของไทยเพื่อนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ของมรดกทางวัฒนธรรมด้ังเดิม” การหารือทวิภาคี และการร่วมรับรองแถลงการณ์ประธานการประชุม ASEM CMM 7 ซ่ึงมีสาระสําคัญ
ท่ีมุ่งเน้นการสนับสนุนและความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างเอเชียและยุโรป รวมถึงการเพิ่มความตระหนัก
รู้ความสนใจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผลักดันให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อันจะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม
และการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน 
                ๒. มอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกรอบการประชุม 
ASEM CMM 7 รับทราบและขับเคลื่อนงานตามภารกิจท่ีรบัผิดชอบและบูรณาการดําเนินงานร่วมกันต่อไป 
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มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับการฝึกอบรมหลักสูตร

กฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) 
ประจําปี ๒๕๕๙  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้จัดทําความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับการฝึกอบรม
หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) 
ประจําปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันท่ี ๗ พฤศจิกายน-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมกฎหมายระหว่าง
ประเทศให้กับผู้ท่ีมีภูมิหลังด้านกฎหมายหรือประสบการณ์ในการทํางานด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก    
ซ่ึงไทยสามารถส่งผู้แทนเข้าอบรมได้ไม่เกิน ๕ คน จากจํานวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน ๓๐ คน รวมท้ังรายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
เอกสิทธิและความคุ้มกันแก่ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ผู้บรรยายท่ีได้รับเชิญจากสหประชาชาติ และพนักงานของสหประชาชาติ     
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมฯ การอํานวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา และการรักษาความปลอดภัยให้แก่
ผู้เข้าร่วม รวมถึงเงื่อนไขการดําเนินการในกรณีท่ีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามความตกลงฯ ด้วย 
                    ๑.๒ ให้นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก หรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมาย ลงนามในหนงัสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทย พร้อมท้ังอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจ
เต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๒. ในส่วนของงบประมาณในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูต   
และการต่างประเทศท่ีได้เสนอต้ังงบประมาณรองรับไว้แล้ว ในวงเงิน ๓๒,๘๓๔,๕๐๐ บาท ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
ท้ังนี้ การใช้จ่ายงบประมาณรายการดังกล่าวให้สามารถดําเนินการได้เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้บังคับแล้ว 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Irrigation Forum ครั้งท่ี ๒ และ

การประชุม International  Executive Council Meeting ครั้งที่ ๖๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Irrigation Forum 

ครั้งท่ี ๒ และการประชุม International Executive Council Meeting ครั้งท่ี ๖๗ ระหว่างวันท่ี ๖-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะของการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็นกรณีเฉพาะราย ภายในกรอบวงเงิน ๗๐,๔๕๘,๖๐๐ บาท 
โดยค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดําเนินการตามรายการที่ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และรายการท่ีก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
             ๑. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Irrigation Forum ครั้งท่ี ๒ และการประชุม International Executive 
Council Meeting ครั้งท่ี ๖๗ จํานวน ๒๕,๕๓๗,๒๐๐ บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จํานวน ๔,๖๘๘,๑๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๘,๙๐๖,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีขาดอีก  
จํานวน ๑๑,๙๔๓,๑๐๐ บาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแปรญัตติเพ่ิมต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 
                ๒. ค่าเช่าสถานท่ีเพ่ือจัดประชุม ผกูพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลผลิตการจัดการน้ําชลประทาน 
งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Irrigation Forum ครั้งท่ี ๒ และการประชุม International 
Executive Council Meeting ครั้งท่ี ๖๗ จํานวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐

                ๓. ค่าจ้างดําเนินการจัดประชุม ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ วงเงิน ๓๙,๙๒๑,๔๐๐ บาท ให้ใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลผลิตการจัดการน้ําชลประทาน 
งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Irrigation Forum ครั้งท่ี ๒ และการประชุม International 
Executive Council Meeting ครั้งท่ี ๖๗ จํานวน ๑๒,๘๑๘,๙๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒๗,๑๐๒,๕๐๐ บาท 
                ท้ังนี้ การดําเนินการจัดประชุมดังกล่าว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดท่ีทางราชการ
จะได้รับเป็นสําคัญ และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมระดับ

รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารรวม ๙ ฉบับ ซ่ึงจะมีการรับรองและลงนามร่างเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
ครั้งท่ี ๔๙ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี ๑๗ 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๖ และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของการประชุม
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒๓ ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ 
                          ๑.๑.๑ ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี ๔๙ 
                          ๑.๑.๒ ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สนธิสัญญามิตรภาพและ
ความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
                          ๑.๑.๓ ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการความเคลื่อนไหวข้ามแดนของอาชญากร 
                          ๑.๑.๔ ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
                          ๑.๑.๕ ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคง    
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเล 
                          ๑.๑.๖ ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการปลด
อาวุธนิวเคลียร์ของคาบสมุทรเกาหลี 
                          ๑.๑.๗ ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและจีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วย
การปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
                          ๑.๑.๘ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์อาเซียน-จีน ระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน
กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                          ๑.๑.๙ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์อาเซียน-อินเดีย ระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิก
อาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ    
ท้ัง ๗ ฉบับ 
                    ๑.๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ท้ัง ๒ ฉบับ ท้ังนี้ หากเป็นกรณีผู้แทนฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้แทนดังกล่าว 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีผลใช้บังคับในโอกาส
อันเหมาะสมตามแต่จะตกลงกันระหว่างภาคี รวมท้ังให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้งเลขาธิการอาเซียนว่า ประเทศไทย
ได้ดําเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือให้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีผลใช้บังคับ 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การพิจารณารับรองเอกสาร Ministerial Declaration of the Group of 77 and China on the Occasion of 

UNCTAD XIV และเอกสาร Pre-Conference Negotiating Text for UNCTAD XIV 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบร่างเอกสาร Ministerial Declaration of the Group of 77 and China on the Occasion of 
UNCTAD XIV และร่างเอกสาร Pre-Conference Negotiating Text for UNCTAD XIV รวม ๒ ฉบับ ซ่ึงจะมีการรับรองในระหว่าง
การประชุมระดับรัฐมนตรี UNCTAD สมัยท่ี ๑๔ ระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าโลกเพ่ือการพัฒนาท่ีครอบคลุมและเป็นธรรม และเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง
โดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพ่ือการส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในทางการค้า การพัฒนา 
การช่วยเหลือทางการเงิน เทคโนโลยี การลงทุนท่ีครอบคลุมและเป็นธรรม รวมถึงการสนับสนุนให้มีกฎระเบียบแบบบูรณาการ     
ท่ีสามารถแก้ปัญหาในประเด็นเหล่านี้ได้ และอนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยรับรองเอกสารดังกล่าว ตามที่กระทรวง              
การต่างประเทศเสนอ 

                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารฯ ท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศ
ไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสาร ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) แผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือแม่น้ําโขง-คงคา 
ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ (๒) ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๖     
(๓) ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งท่ี ๙ และ (๔) ร่างถ้อยแถลงการประชุมรัฐมนตรีกรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๙ ซ่ึงจะมีการรับรองเอกสารดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค  
ลุ่มน้ําโขง ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (กรอบความร่วมมือแม่น้ําโขง-คงคา ครั้งท่ี ๗ กรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี ๖ ข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งท่ี ๙ และกรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๙) 
เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณาถึงประเด็นท่ีเป็นจุดเน้นหลักของกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว ท่ีช่วยเสริมสนับสนุนความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคนี้ และควรคํานึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องและความซ้ําซ้อนกับแผนงานความร่วมมือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในอนุภูมิภาค   
ลุ่มน้ําโขง สําหรับร่างแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือแม่น้ําโขง-คงคา ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ ในประเด็นด้านการคมนาคมและ
ความเชื่อมโยง ในด้านโครงการถนนสามฝ่ายระหว่างอินเดีย-เมียนมา-ไทย เห็นควรให้มีแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนในการเช่ือมโยง  
ถนนสามฝ่ายดังกล่าวต่อเนื่องไปยังดินแดนตอนใน รวมทั้งโครงการด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในสะพานเศรษฐกิจตอนใน
ต่าง ๆ ของอินเดีย และในส่วนของร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี ๖ 
เห็นควรเพิ่มประเด็นท่ีรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลีให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ (ODA) ต่อประเทศลุ่มน้ําโขงในโครงการระยะ
ปานกลางและระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเชื่อมโยงในอาเซียน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒

                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๔. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ลงนามและแถลงการณ์ร่วมกันในข้อตกลงเบื้องต้นการจัดต้ังสภานักธุรกิจไทย- อังกฤษ (Thai-UK Business Leadership 

Council) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

               ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) การจัดต้ังสภานักธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business 
Leadership Council) และการลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในวันอังคารท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ Lancaster House     
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัด  
กับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตผุลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๒. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน      
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการส่ือสาร

และสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเข้าร่วมการประชุม Ministerial Forum on ICT 2016 และงาน Infocomm Media Business 

Exchange (imbX) ระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซ่ึงในการประชุมดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (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) โดย
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างกัน โดยมีขอบเขต
ความรว่มมือในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนทัศนะ
เกี่ยวกับความรู้และการพัฒนาด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนทัศนะและความร่วมมือในการยกระดับระบบนิเวศน์
ด้วยธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดหรือการอํานวยความสะดวกการฝึกอบรมและโปรแกรมการพัฒนาความสามารถ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และความร่วมมือในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของคู่ภาคี 
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงกลาโหมรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ระหว่างวันท่ี ๑๔ ถึงวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพ่ือเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในวันศุกร์ท่ี 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ตามคําเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม และเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองประเทศ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม และทูลเกล้าฯ ถวายของขวัญ รวมทั้งกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบถึงความพร้อม   
ของประเทศไทยในการให้การสนับสนุนเนการาบรูไนดารุสซาลามในทุก ๆ ด้าน โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม    
มีพระราชปฏิสันถารกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและทรงขอบใจสําหรับการถวายพระพร โดยมี   
พระราชกระแสฝากความระลึกถึงมายังนายกรัฐมนตรี พร้อมท้ังตรัสชื่นชมความงดงามของประเทศไทย และทรงหวังว่าจะมีโอกาส
เสด็จฯ เยือนประเทศไทยในอนาคตตามคํากราบบังคมทูลเชิญของนายกรัฐมนตรี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การขอเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพ่ือการก่อสร้างสะพานข้ามลําน้ําพรมโหด 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพ่ือการก่อสร้างสะพานข้ามลําน้ําพรมโหด ระหว่างบ้านหนองเอี่ยน ตําบล
ท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ สตึงบท เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา 
ท้ังนี้ เม่ือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดแล้วจะต้องปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวทันที 
                ๒. มอบให้กระทรวงคมนาคมประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดทําเงื่อนไข ข้อกําหนด และการควบคุมดูแล
ไม่ให้มีผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
                ๓. การดําเนินการใด ๆ จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อความม่ันคง โดยต้องปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหรือกระทํากิจการใด ๆ ตามบริเวณ
ชายแดน) และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ (เรื่อง การระงับการก่อสร้างถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 
จังหวัดสุรินทร์) อย่างเคร่งครัด 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว
และสร้างสะพานชั่วคราวจะต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีซ่ึงชุดสํารวจร่วมไทย-กัมพูชาได้สํารวจไว้แล้ว หากมีการดําเนินการนอกพื้นท่ี
ดังกล่าวในฝั่งไทยจะต้องหารือกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและกรมแผนท่ีทหารก่อน นอกจากนี้ การดําเนินการใด ๆ ระหว่าง   
การก่อสร้างสะพานและภายหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรจะต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อตลิ่งท้ังสองฝั่งของลําน้ํา และให้
กระทรวงคมนาคมกํากับดูแลการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สําหรับใช้ก่อสร้างสะพานเท่านั้น โดยควบคุมมิให้มีสิ่งผิดกฎหมาย รวมท้ัง
กําหนดเวลาเปิด-ปิดให้เหมาะสม ตลอดจนกําหนดมาตรการเข้า-ออกราชอาณาจักรให้ชัดเจนและไม่มีผลกระทบด้านความม่ันคง 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๘ และการประชุมอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers : AEM) ครั้งท่ี ๔๘ 
และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๒-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ซ่ึงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการรับรองเอกสารด้านเศรษฐกิจ จํานวน ๒๑ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) เอกสารผลงาน
ด้านเศรษฐกิจท่ี สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๕๙ ให้ความสําคัญ จํานวน ๕ ฉบับ (๒) แผนปฏิบัติการรายสาขาภายใต้ 
AEC Blueprint 2025 จํานวน ๑๑ ฉบับ (๓) กรอบการตรวจสอบและประเมินผลสําหรับ AEC Blueprint 2025 (AEC 2025 Monitoring & 
Evaluation Framework) และ (๔) เอกสารท่ี AEM จะรับรองร่วมกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน จํานวน ๔ ฉบับ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการรายสาขาภายใต้ AEC Blueprint 2025 ซ่ึงเห็นควร
มีประเด็นเพ่ิมเติมในส่วนของแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการค้าบริการอาเซียน แผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรอง 
แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน และแผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกของอาเซียน สําหรับ
กรอบการดําเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียนเห็นควรมีการปรับปรุงสาระสําคัญของร่างเอกสารฯ บางประการ และ
ปรับสถานะของเอกสารเป็น General Principles for AFSRF เพ่ือความเหมาะสมกับเนื้อหาของร่างเอกสารฯ รวมท้ังหน่วยงาน   
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 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔

ท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมกันพิจารณาจัดทํารายละเอียดเครื่องมือทางกฎหมายและพิธีสารภายใต้ร่างเอกสารดังกล่าว ท้ังนี้ แนวทาง   
ความร่วมมือระหว่างกันในอาเซียนควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาความช่วยเหลือเพ่ือลดช่องว่างระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
ท่ีแตกต่างกันระหว่างประเทศสมาชิก เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและส่งเสริมการพัฒนาของประเทศสมาชิกให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ รวมท้ังการทบทวนและใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือท่ีมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึน นอกจากนี้ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจและการเตรียมการในแนวทางการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระยะ
ต่อไป โดยเฉพาะภาคเอกชนซ่ึงจะเข้ามามีบทบาทในความร่วมมือเพ่ือพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ภายในอาเซียนมากข้ึน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารฯ ท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์   
ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทํา
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ

รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือระดับทวิภาคีในการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก โดยครอบคลุมการดําเนินงาน ๓ ด้าน คือ การคุ้มครองผู้เสียหาย การบังคับใช้กฎหมาย และการส่งกลับ
และคืนสู่สังคม โดยยึดการรักษาความลบั และความปลอดภัยของผู้เสียหายเป็นสําคัญ 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 



 

 

 

นโยบายท่ี 

๓ 

การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม 

และการสรางโอกาสการเขาถึง 

บริการของรัฐ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๕ 

๓. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับรูปแบบอาคารโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดท่ี ๑ ปี ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดท่ี ๑ ปี ๒๕๕๗ จาก ๙,๕๗๗.๗๕๒ ล้านบาท 
เป็น ๘,๕๗๙.๙๐๗ ล้านบาท และปรับลดเป้าหมายหน่วยก่อสร้างจาก ๑๖,๑๔๖ หน่วย เป็น ๑๕,๖๗๖ หน่วย ซ่ึงรวมถึงการปรับ
รูปแบบอาคารโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดท่ี ๑ ปี ๒๕๕๗ จํานวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน 
หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ (บางโฉลงทาวน์โฮม) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะท่ี ๑ 
และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย) และชะลอการดําเนินโครงการ จํานวน ๒ 
โครงการ ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดภูเก็ต ๒ และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน 
หารายได้ จังหวัดเชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (การเคหะแห่งชาติ) เร่งรัด
ดําเนินการมาตรการด้านการตลาดและการขาย รวมท้ังควบคุมการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด ท้ังนี้ หากผลการขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้พิจารณาทบทวนความจําเป็น
และความเหมาะสมในการดําเนินโครงการตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เม่ือวันพุธท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
                ๒. รับทราบกรณีท่ีให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปรับโอนวงเงินลงทุนเหลือจ่ายระหว่าง
โครงการย่อยภายใต้กรอบการลงทุนโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ชุดท่ี ๑ ปี ๒๕๕๗ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อสาระสําคัญและกรอบวงเงินโครงการ โดยให้การเคหะแห่งชาติรายงานการปรับโอนวงเงินเหลือจ่ายและผลกระทบให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (การเคหะแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงการคลังและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการให้การเคหะแห่งชาติจัดทําโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย    
โดยดําเนินการในลักษณะการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) เพ่ือเป็นการลดภาระงบประมาณของภาครัฐต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  หลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล เพ่ือกําหนดแนวทางการพิจารณา
และกลั่นกรองโครงการสลากการกุศลของหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนเสนอกระทรวงการคลังเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีให้แก้ไของค์ประกอบ จากเดิม “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ” เป็น “รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ” 
                    ๑.๒ กําหนดให้มีกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการออกสลากการกุศล ประกอบด้วย หน่วยงาน
ท่ีขอรับการสนับสนุน โครงการที่ขอรับการสนับสนุน การพิมพ์สลากการกุศล วงเงินสนับสนุนโครงการ การพิจารณาการออกสลาก
การกุศล รายละเอียดของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน รวมท้ังการติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
                    ๑.๓ หน่วยงานสามารถย่ืนขอรับการสนับสนุนได้ท่ีกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังจะประกาศระยะเวลา
การย่ืนขอรับการสนับสนุนบนเว็บไซต์ และจะดําเนินการประกาศเผยแพร่รายชื่อหน่วยงานท่ีได้รับการสนับสนุน รายละเอียด
โครงการ วงเงินท่ีได้รับในการสนับสนุนการออกสลากการกุศล พร้อมท้ังผลการดําเนินงานของโครงการนั้น ๆ บนเว็บไซต์ 
                    ๑.๔ สัดส่วนการจัดสรรรายได้จากการจําหน่ายสลากการกุศล 
                          ๑.๔.๑ ร้อยละ ๖๐ เป็นเงินรางวัล 
                          ๑.๔.๒ ไม่เกินกว่าร้อยละ ๒๒.๕ เป็นเงินรายได้ท่ีให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
                          ๑.๔.๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ เป็นค่าภาษีการพนัน 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๖ 

                          ๑.๔.๔ ไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๗ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลด้วย             
              ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
งบประมาณ และสภากาชาดไทยเกี่ยวกับการพิจารณากําหนดประเภทของกิจกรรมท่ีจะสามารถขอรับการสนับสนุนให้มีการออก
สลากการกุศล และพิจารณาให้มีการกําหนดนิยามคําว่า “ลดความเหลื่อมล้ําด้านสังคม” ไว้ในหลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล 
การกําหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องไม่เคยได้รับการจัดสรรรายได้จากการจําหน่ายสลากการกุศลมาก่อน และ
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายเดือนให้ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรเงินให้กับหน่วยงาน 
รวมท้ังการติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการให้คณะกรรมการฯ ควรจะดําเนินการเป็นรายไตรมาส  ตลอดจนการพิจารณา
เพ่ิมเติมวงเงินสําหรับโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน รวมถึงวงเงินรวมในการออกสลากการกุศลแต่ละครั้ง ให้พิจารณาโดยดูจาก
ขนาดของโครงการฯ เหตุผลและความจําเป็นของโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ นําเสนอสามารถนํามาเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเงินท่ีจะออกสลากการกุศลสนับสนุนโครงการตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจจะต่ํากว่า หรือสูงกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และ
วงเงินรวมอาจอยู่ระหว่าง ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือให้มีกรอบวงเงินเพ่ิมเติมท่ีจะพิจารณาให้การสนับสนุนแก่องค์กรการกุศลได้
มากย่ิงข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง

ประชารัฐ (เฉพาะกรณีโครงการท่ีประสบปัญหาภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ (เฉพาะกรณีโครงการท่ีประสบปัญหาภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย) จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เป็นสิ้นสุดวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากโครงการของหมู่บ้านบางส่วนประสบปัญหาภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยซ่ึงเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการอนุญาตให้หมู่บ้านสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้นั้น จะต้องอยู่ภายใต้วงเงินของโครงการเดิมท่ีหมู่บ้าน
ได้รับการจัดสรรไปแล้ว และควรติดตามการดําเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ขยาย เพ่ือให้การดําเนินโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน

รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
       เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของ   
คนต่างด้าว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแบบใบอนุญาตทํางานให้สามารถปรับเปล่ียนได้ตามประเภท
หรือสภาพข้อเท็จจริงของการทํางานของคนต่างด้าวในแต่ละกลุ่มให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
และเพิ่มเติมวิธีการยื่นคําขอรับใบอนุญาตและการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว เพื่อรองรับการให้บริการภาครัฐด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ซ่ึงจะเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและคนต่างด้าวผู้ย่ืนคําขออนุญาตหรือแจ้งการทํางาน
ของคนต่างด้าว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๗ 

                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการท่ีรัฐมนตรีจะมอบอํานาจท่ีได้รับ
จากฝ่ายนิติบัญญัติให้แก่อธิบดีเป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดแบบใบอนุญาต และวิธีการย่ืนคําขอและการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว
ตามที่กําหนดในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ถือว่าเป็นการมอบอํานาจช่วง (sub-delegation) โดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงอันเป็น
กฎหมายระดับอนุบัญญัติซ่ึงไม่อาจกระทําได้ เพราะไม่มีฐานอํานาจของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมารองรับ และมีผลทําให้
เป็นการออกกฎกระทรวงท่ีเกินกฎหมายแม่บทได้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์    
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ของรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในหัวข้อ 
“พราวเยาวชนไทยในต่างแดน โอกาสและอุปสรรค” โดยได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสําคัญกับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเยาวชน  
ท่ีจะเป็นพลังสําคัญของประเทศชาติต่อไป และกล่าวถึงนโยบายหลักในการให้เงินแก่เด็กในครอบครัวยากจนเดือนละ ๖๐๐ บาท 
เป็นเวลา ๓ ปี รวมท้ังได้พบปะผู้แทนเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปและสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์เพ่ือรับฟังปัญหาในการดําเนินชีวิต 
ในต่างประเทศ และความต้องการต่าง ๆ ท่ีอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือดูแล และหารือแนวทางการช่วยเหลือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงออสโล ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้ให้คําม่ันในการช่วยเหลือหญิงไทยอย่างเต็มท่ี 
ซ่ึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้พัฒนาเว็บไซต์ yingthai.net 
เพ่ือเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลและการติดต่อให้ความช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ และอยู่ระหว่างพัฒนา Mobile Application 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางและเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วข้ึน ตลอดจนได้พบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเด็กและความเท่าเทียมของ
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญของชาติ 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้เย่ียมชมการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตเอิสท์โฟลด์ โดยศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์ในการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับ
กลุ่มเยาวชนไทยและเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่ม พบปะ พูดคุย ให้คําปรึกษากันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวท่ีแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม รวมท้ังเย่ียมชมการดําเนินงาน ณ บ้านพักคนชรา Sofienbergjenmart ซ่ึงเป็นการให้สวัสดิการโดยรัฐ และให้บริการ
แก่ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซ่ึงเป็นต้นแบบท่ีมีมาตรฐาน และมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการบริหารงาน 
การบริการ การออกแบบสถานท่ี ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการนํามาปรับใช้กับการจัดสวัสดิการในประเทศไทยอย่างมาก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง แนวแนะการเล้ียงดู ดูแล และพัฒนาเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อม  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบแนวแนะการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก โดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อม ซ่ึงคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจประสานงานและจัดทําร่างนโยบายและแผนงานด้านการขจัดความรุนแรงต่อเด็กของอาเซียนได้ดําเนินการจัดทําแนวแนะฯ 
ในบริบทของประเทศไทยในระยะ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยได้นําหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการไม่ใช้    
ความรุนแรงกับเด็ก ตลอดจนวิธีการสําหรับผู้ท่ีทํางานกับเด็กและเพื่อเด็กในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น บ้าน โรงเรียน สถานท่ี



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๘ 

ทํางาน ชุมชน สถานสงเคราะห์ สถานดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานท่ีดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรม ให้มีความเข้าใจและ
สามารถนําแนวแนะฯ ดังกล่าวไปใช้อย่างเหมาะสม และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไปใช้ดําเนินการเพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
อย่างเหมาะสม  
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการป้องกันในสถานภาพของโรงเรียน ควรมีหลักสูตรการเรียนการสอนการใช้สื่อออนไลน์ในทางสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
ผลร้ายจากการใช้สื่อออนไลน์ท่ีไม่เหมาะสม รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวแนะฯ อย่างจริงจัง เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบองค์ความรู้อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ หน่วยงาน/องค์กรท่ีนําแนวแนะฯ ไปใช้ ควรเพ่ิมกรมอนามัยและหน่วยงานบริการ
สาธารณสุขซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีให้ความรู้ ทักษะ การเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งควรมีการติดตามและประเมินผล
เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดําเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาแนวทางสร้างจิตสํานึก ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมท่ีดีของสังคมให้เกิดข้ึนต้ังแต่ระดับสถาบันครอบครัว 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง “โฉมหน้าครอบครัวไทยยุคเกิดน้อย อายุยืน”  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่า ได้ร่วมกับกองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดทํารายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง “โฉมหน้าครอบครัวไทย       
ยุคเกิดน้อย อายุยืน” ข้ึน เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง     
และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป โดยรายงานดังกล่าวมีสาระสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ    
การเปลี่ยนแปลงครอบครัวไทย รูปแบบครอบครัวไทยในปัจจุบัน นโยบายของประเทศไทย วิธีปฏิบัติท่ีดีของต่างประเทศ และ
ข้อเสนอแนะ 
                ๒. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
ท่ีเห็นควรพิจารณาการกําหนดนโยบายส่งเสริมให้คนมีบุตรอย่างจริงจัง โดยในการกําหนดนโยบายควรพิจารณาในมิติต่าง ๆ      
อย่างครบถ้วนเพื่อให้มาตรการการเพ่ิมการมีบุตรเป็นการส่งเสริมการเกิดท่ีมีคุณภาพอย่างแท้จริง และควรพิจารณาผลกระทบ       
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเพ่ิมประชากร โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนควรพิจารณามาตรการส่งเสริม
การทํางานในกลุ่มผู้สูงอายุหลังเกษียณท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมกําลังแรงงานในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ควรมีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารต่อสังคมให้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุควบคู่ด้วย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๓. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมการมีงานทําหรือจัดต้ังวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยให้สอดรับกับสถานการณ์
ประชากรไทยในปัจจุบัน และส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เช่น ทํางานผ่านทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาแหล่งท่ีมาของเงินท่ีจะใช้ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามนโยบายที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกลํ้าเขตป่าสงวน  
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                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นกลไกสําคัญของรัฐ   
ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เป็นวิกฤตคุณธรรมของคนในชาติ ให้เกิดความสมดุล ท้ังทางวัตถุและจิตใจ ประเทศชาติและประชาชน   
มีความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน มีเป้าประสงค์เพ่ือให้สังคมไทยมีคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักคําสอนทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธํารงรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย 
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ได้แก่ (๑) วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทย (๒) สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ (๓) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และ (๔) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
                    ๑.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนแม่บทฯ ไปปฏิบัติและรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
เพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๑.๓ ให้สํานักงบประมาณใช้แผนแม่บทฯ เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน    
ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเห็นควรให้มีการทบทวน/ยกเลิก/ปรับ รวมนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมท่ีมีความซํ้าซ้อน เพ่ือให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด รวมท้ังให้มีการทบทวนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน    
ในปัจจุบัน ในส่วนของเป้าประสงค์สังคมไทยมีคุณธรรม เห็นควรมีการกําหนดคุณลักษณะภาพคนไทย สังคมไทยมีคุณธรรมในเรื่อง
ใดบ้างให้เป็นรูปธรรมชัดเจนท่ีจะเกิดข้ึนในภายหน้า สําหรับการนําสู่การปฏิบัติจําเป็นต้องดําเนินงานอย่างเข้มข้น รวมถึงการบังคับ
ใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ อย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ นอกจากนี้      
ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ท่ี ๔ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม
ของสถาบันเศรษฐกิจ แนวทางการดําเนินงานข้อ ๔.๔ ควรขยายให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินการด้วย ส่วนรายละเอียดงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดําเนินงานและจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีได้รับจัดสรรไว้แล้วหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน แล้วแต่กรณี ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงวัฒนธรรมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ 
ให้มีความชัดเจนและเหมาะสม โดยกําหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับภาระหน้าท่ี    
ท่ีแต่ละหน่วยงานจะต้องดําเนินการ และพิจารณานํากลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้เกิดผล   
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วย 
                ท้ังนี้ กิจกรรมใดท่ีเป็นการดําเนินการซ่ึงเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ให้นําเรื่อง
ดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปเพ่ือให้รัฐบาลชุดต่อไปท่ีจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาดําเนินการต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเสนอโครงการท่ีต้องเสนอขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรี) 
 

 
 



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

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงาน สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นํา “โรงเรียนประชารัฐ” 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นํา “โรงเรียนประชารัฐ” 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
               ๑. การดําเนินการโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ” เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ได้กําหนดแนวทางความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเชิงคุณภาพ เช่น พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และความรู้ของครู พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและระบบข้อมูลการศึกษาของโรงเรียน เป็นต้น และเป้าหมาย
เชิงปริมาณ โดยคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบท่ีมาจากทุกตําบลในประเทศไทย ตําบลละ ๑ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๗,๔๒๔ โรงเรียน เพ่ือ
เข้ารับการพัฒนาในระยะแรกจํานวน ๓,๓๔๒ โรงเรียน 
                ๒. การดําเนินงานท่ีผ่านมา ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและ     
การพัฒนาผู้นํา เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ    
ในระยะแรก ๓ ปี เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙   สิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง
แนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันท่ี ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือสร้างความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียด
การดําเนินงานแก่รองผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด โดยมีการระดมความคิด
และร่วมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนให้มีความชัดเจน และจัดต้ังเครือข่ายความร่วมมือในระดับเขตตรวจราชการ
ท้ัง ๑๙ เขตตรวจราชการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
                ๓. แผนการดําเนินงานต่อไป คณะทํางาน ๕ กลุ่มย่อยได้วางแผนและร่วมดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลออนไลน์ 
จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงโครงการผู้นําเพ่ือการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน (Leadership Program 
for Sustainable Education) CONNEXT ED พัฒนารูปแบบระบบ ICT ของโรงเรียนประชารัฐ พัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน โดย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะร่วมมือกับ School Sponsor และ School Partner ลงพ้ืนท่ีสํารวจความต้องการ
ของโรงเรียนเพื่อดําเนินการพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการต่อไป 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย 

 
 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง

แรงงานที่มีทักษะ 
 
 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพฒันาครูทีม่ีคุณภาพ 
  



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

 ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 
 
 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 
 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี 
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                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณี

ผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ของกระทรวงสาธารณสุข 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 
กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์สําหรับผู้ไม่มีสิทธิในการรักษาหรือสิทธิ
การรักษาไม่ครอบคลุม ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวง
สาธารณสุขเร่งดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการพิจารณา
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บชาวต่างชาติท่ีประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากเดินทาง
กลับประเทศไปแล้วนั้น ฝ่ายไทยควรแจ้งข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางฯ ดังกล่าวให้ผู้ได้รับบาดเจ็บชาวต่างชาติจากเหตุระเบิด
บริเวณแยกราชประสงค์ทุกรายได้รับทราบถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีของไทยและเป็น
การปฏิบัติท่ีมีหลักการในการดูแลนักท่องเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเพ่ือให้การดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และแนวทางฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เห็นควรพิจารณามอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบความซํ้าซ้อนของค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดข้ึนจริง และจัดทําหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายท่ีชัดเจน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและเหมาะสม และประโยชน์ท่ี
ผู้บาดเจ็บจะได้รับอย่างแท้จริง แล้วขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้บาดเจ็บ
จากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีเฉพาะราย ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สํานักงบประมาณ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาจัดทํากฎหมายหรือระเบียบ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาท่ีครอบคลุม    
ในทุกกรณีท้ังเหตุการณ์ภัยพิบัติ สาธารณภัย เหตุการณ์ทางการเมือง หรือการก่อการร้าย ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ทุกประเภท เช่น กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บ และครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่ม เช่น เจ้าหน้าท่ีรัฐ ประชาชน ชาวต่างชาติ เพ่ือให้
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐมีหลักเกณฑ์มาตรฐานและเกิดความชัดเจนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  การของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสริม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก (เพ่ิมเติม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕,๓๓๙,๘๐๖,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย งบเงินอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก จํานวน ๒,๕๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน ๔ รายการ เป็นงบประมาณ
ท้ังสิ้น ๑๒,๘๐๕,๔๐๖,๗๐๐ บาท ได้แก่ การถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบํารุงรักษาถนน จํานวน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าก่อสร้างลานกีฬา จํานวน ๓๑๓,๑๙๙,๗๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน ๑,๐๕๒,๒๐๗,๐๐๐ บาท 
และก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๙๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๒ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดทํารายละเอียดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) เชิงรุก ได้แก่ จํานวนอาสาสมัครท่ีลงทะเบียนและปฏิบัติงานจริง ผลการเบิกจ่ายจริง สําหรับรายการค่าก่อสร้างท้ัง ๔ รายการ 
ต้องมีความพร้อมของแบบรูปรายการ ประมาณราคาค่าใช้จ่าย สถานท่ีดําเนินการและมีการกระจายลงพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม 
โดยในส่วนของรายการก่อสร้างลานกีฬา ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดทําแบบรูปรายการประมาณราคาให้เหมาะสม
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สํารวจจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านท่ีข้ึนทะเบียนไว้ให้ถูกต้องและจัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนก่อนนําเสนอขออนุมัติงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน        
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา           

๙๐ พรรษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๙๐ พรรษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุคคลท่ัวไปสําหรับศึกษาต่อ    
ในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
สาขาวิชารังสีเทคนิค เม่ือสําเร็จการศึกษาแล้ว จะปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๐ (รวม ๑๑ ปี) งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น ๘๔๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติให้ดําเนินการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
                ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการฯ นั้น ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการเสนอต้ังงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้แล้ว จํานวน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินโครงการฯ และให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
และพัฒนาการศึกษาท่ีให้ระบุจํานวนนักศึกษาแพทยศาสตร์จํานวน ๑๙๒ คน ไว้ในแผนผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์ตามนโยบาย
รัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๗๐) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย เพ่ือเป็นภาพรวมแผนการผลิตแพทย์ของท้ังประเทศ 
และเพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน ควรคํานึงถึงกรอบอัตรากําลังของวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ท่ีจะรองรับการชดใช้ทุน และประสานกับกระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องสําหรับรองรับการขอใช้ทุนดังกล่าว รวมทั้งการกําหนดเกณฑ์การชดใช้ทุนการศึกษาควรเทียบเคียง
และพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด นอกจากนี้ การขับเคลื่อนนโยบายการผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศควรคํานึงถึงการจัดสรรบุคลากรให้เกิดการกระจายไปสู่พ้ืนท่ีขาดแคลน และการธํารงรักษา
บุคลากรทางการแพทย์ให้คงอยู่ในระบบ เพ่ือนําไปสู่การมีสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรท่ีเหมาะสมของประเทศ     
ในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการแจ้งคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ทราบในโอกาสต่อไป ตามความเห็นของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซํ้า  



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 
 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

และสาธารณสุข 
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                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙   
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ 
ในด้านการผลิต ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕.๐ ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่อง  
เป็นเดือนท่ีสองร้อยละ ๑.๕ และจํานวนนักท่องเท่ียวขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องร้อยละ ๙.๘ ในด้านอุปสงค์ ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนเพิ่มข้ึนร้อยละ ๕.๕ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๑.๔ ในขณะท่ีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๘.๓ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ ๗.๖ เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังอยู่ในภาวะชะลอตัว 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อกลับมาเป็นบวกเล็กน้อย อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับตํ่า ดุลการค้าและ   
ดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
                ๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ โดยรวมยังคงอยู่ในช่วงของการชะลอตัวตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีน ญี่ปุ่น และประเทศสําคัญอ่ืน ๆ แม้จะมีสัญญาณการปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ 
ของเศรษฐกิจยุโรปก็ตาม การชะลอตัวทางเศรษฐกิจทําให้ประเทศต่าง ๆ ยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง 
ขณะท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ ชะลอการข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายและมีแนวโน้มท่ีจะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในช่วงท่ีเหลือของปี ๒๕๕๙ 
ช้าลงกว่าท่ีตลาดคาดการณ์ไว้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งท่ี 
๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ กพข. เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ท่ีประชุมฯ ได้นําเสนอแนวทางการดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงานในระยะต่อไป ของคณะอนุกรรมการ 
๔ ชุด ภายใต้ กพข. ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค (๒) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (๓) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐและการพัฒนากระบวนการทางศุลกากร และ (๔) 
คณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและการสื่อสารประชาสัมพันธ์  
                ๒. ท่ีประชุมฯ เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานและข้อเสนอตามท่ีคณะอนุกรรมการท้ัง ๔ ชุดนําเสนอ โดยให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการโดยเร็ว และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
ในการสื่อสารและทําความเข้าใจด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ทุกภาคส่วน ท้ังภายในและต่างประเทศได้รับ
ทราบความคืบหน้าในการดําเนินการของภาครัฐ โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดอันดับของสถาบัน IMD (International Institute 
for management Development), WEF (World Economic Forum) และธนาคารโลก ท้ังนี้ หากจําเป็นต้องรับการสนับสนุน
งบประมาณและบุคลากรเพ่ิมเติม ให้นําเสนอเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดทําแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซ่ึงผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ธุรกิจประกันภัยไทยในระยะต่อไป และเป็นการวางกรอบทิศทางในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทยช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ท่ีต้องการ
มุ่งเน้นให้ “ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก    
๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย (๒) การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย         
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการแข่งขัน และ (๔) การเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังรายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๕๘ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ซ่ึงเป็น
การรายงานภาพรวมธุรกิจประกันภัยของไทย รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๕๘ โดยธุรกิจประกันภัยเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี ๒๕๕๘ มีเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรงรวมท้ังสิ้น ๗๔๒,๔๐๘ ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนท่ีร้อยละ ๕.๔๖ มีกําไรสุทธิ จํานวน ๖๖,๙๓๙ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
๒.๕๖ สําหรับธุรกิจประกันชีวิตมีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน แต่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีกําไรสุทธิหดตัวลงเม่ือเทียบกับปีก่อน และผลการดําเนินงานฯ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) เสริมสร้างความเชื่อม่ันและเข้าถึงระบบประกันภัย (๒) การเสริมสร้าง
เสถียรภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน (๓) พัฒนาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย และ (๔) พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย รวมทั้งผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ซ่ึงสํานักงาน คปภ. ได้รับคะแนนจากการประเมินผล
การดําเนินงานตามมาตรการและแผนการดําเนินงานในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๓.๗๘๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ โดยที่ประชุมมีมติและข้อเสนอแนะ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการดําเนินงานของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีสิ้นสุดลงแล้ว ได้แก่ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า   
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
                ๒. รับทราบความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และมาตรการเร่งรัดการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและ  
ผู้มีรายได้น้อย มาตรการการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถ่ิน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้
นอ้ยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ มาตรการการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน มาตรการการเงินการคลังเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
การลงทุนในประเทศ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  
ตามแนวทางประชารัฐ และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร โดยธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
                ๓. เห็นควรให้ปรับกําหนดการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
จากเดิมท่ีจัดให้มีการประชุมทุกเดือน เป็นจัดให้มีการประชุมทุกสามเดือน เนื่องจากมาตรการและ/หรือโครงการส่วนใหญ่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 
                ๔. มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ํา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เชิญหน่วยงาน      
ท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุความล่าช้าของการดําเนินการขับเคล่ือนโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
และเสนอแนวทางการแก้ไข รวมท้ังรายงานให้คณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทราบ
ในคราวประชุมคร้ังต่อไป 
                ๕. มอบหมายให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับกรมสรรพากรศึกษาข้อเท็จจริงกรณีท่ีบริษัทท้ังของไทยและ
ต่างประเทศท่ีไปจดทะเบียนท่ีประเทศเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์ ว่าในกรณีดังกล่าวจะมี Tax loophole (ช่องว่างทางภาษี) 
หรือไม่/อย่างไร พร้อมท้ังนําเสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทราบในคราวประชุม 
ครั้งต่อไป 
                ๖. มอบหมายให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (๑) สรุปผลการดําเนินงานมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน 
(๒) รายงานความคืบหน้าในการดําเนินโครงการบ้านประชารัฐ และ (๓) รายงานความคืบหน้าการดําเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ําประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะท่ี ๒ พร้อมท้ังปัญหาและ
อุปสรรค รวมท้ังแนวทางแก้ไข เสนอต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทราบ        
ในคราวประชุมคร้ังต่อไป                



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

                ๗. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ (๑) มีหนังสือถึงกรมธนารักษ์เพ่ือนําโครงการบ้านประชารัฐบนท่ีดินราชพัสดุ    
(มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙) มาบรรจุไว้ภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้มีการรายงานความคืบหน้า 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศในคราวประชุม   
ครั้งต่อไป และ (๒) ปรับปรุงตารางสรุปผลการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จําแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ มาตรการท่ีสนับสนุนภาคการเกษตร มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ โดยระบุวงเงินงบประมาณหรือวงเงินสินเชื่อและระบุต้นทุน
หรือภาระทางการคลังของแต่ละมาตรการ รวมท้ังรายงานสถานะของการเบิกจ่ายของแต่ละกลุ่มมาตรการเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเม็ดเงิน
ท่ีเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และให้นําเสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทราบต่อไป 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานตอ่นโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    

  เรื่อง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไตรมาสท่ี ๓) ต้ังแต่

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้ังสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๓๙,๘๐๖ ล้านบาท 
หรือร้อยละ ๗๔.๙๙ เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒๕๐,๗๓๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๘๙ (เป้าหมายภาพรวม 
ร้อยละ ๗๓.๑๐) ประกอบด้วย รายจ่ายประจํา จํานวน ๒,๑๗๕,๖๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑,๗๗๕,๑๗๐ ล้านบาท หรือ
ร้อยละ ๘๑.๕๙ และรายจ่ายลงทุน จํานวน ๕๔๔,๓๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๒๖๔,๖๓๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๘.๖๑ 
                ๒. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณท้ังสิ้น ๕๖,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
๑๐,๗๙๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๒๗ ประกอบด้วย รายจ่ายประจํา จํานวน ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๐,๗๒๗ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๑๖ และรายจ่ายลงทุน จํานวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๖๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๔๓ 
                ๓. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้น ๓๐๗,๘๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๙๘,๔๒๐ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๔.๔๕ เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔,๓๗๗ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน ๒๖๕,๑๖๙ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๑๓ 
                ๔. นโยบายสําคัญของรัฐบาล 
                    ๔.๑ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท) จัดสรรงบประมาณให้
กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) แล้ว จํานวน ๓๖,๔๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓๒,๔๖๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๙.๐๔       
มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน ๓๔,๕๖๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๘๐ 
                    ๔.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ กรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น 
๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน ๓๗,๘๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓,๘๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๙.๖๘      
มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน ๓๕,๐๒๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๒.๖๖ 
                    ๔.๓ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ     
๒ แสนบาท) จัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน ๑๔,๙๑๘ ล้านบาท โอนจัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีหมู่บ้านแล้ว จํานวน ๑๔,๙๐๙ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๙๔ และหมู่บ้านเบิกจ่ายแล้ว ๗,๓๓๑ โครงการ จํานวน ๑,๒๕๙ ล้านบาท 
 
 
 
 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง การของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เพ่ิมเติม)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕,๓๓๙,๘๐๖,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย งบเงินอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก จํานวน ๒,๕๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน ๔ รายการ เป็นงบประมาณ
ท้ังสิ้น ๑๒,๘๐๕,๔๐๖,๗๐๐ บาท ได้แก่ การถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบํารุงรักษาถนน จํานวน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าก่อสร้างลานกีฬา จํานวน ๓๑๓,๑๙๙,๗๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน ๑,๐๕๒,๒๐๗,๐๐๐ บาท 
และก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๙๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๒ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดทํารายละเอียดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) เชิงรุก ได้แก่ จํานวนอาสาสมัครท่ีลงทะเบียนและปฏิบัติงานจริง ผลการเบิกจ่ายจริง สําหรับรายการค่าก่อสร้างท้ัง ๔ รายการ 
ต้องมีความพร้อมของแบบรูปรายการ ประมาณราคาค่าใช้จ่าย สถานท่ีดําเนินการและมีการกระจายลงพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม 
โดยในส่วนของรายการก่อสร้างลานกีฬา ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดทําแบบรูปรายการประมาณราคาให้เหมาะสม
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สํารวจจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านท่ีข้ึนทะเบียนไว้ให้ถูกต้องและจัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนก่อนนําเสนอขออนุมัติงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน        
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายไดท้ี่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต [ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร]  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต และอนุมัติหลักการ
ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้เงินได้เท่าท่ีผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะ เป็นเงินได้พึงประเมิน
ท่ีไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยการฝากเงินนั้นมีข้อตกลงว่าธนาคารจะจ่ายเงินและผลประโยชน์ตามข้อตกลง
โดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผู้ฝากเงิน และการรับฝากเงินต้องมีกําหนดเวลาต้ังแต่สิบปีข้ึนไป และกําหนดให้เงินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเนื่องจากการฝากเงินดังกล่าว เป็นเงินได้พึงประเมินท่ีไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคาร
แห่งประเทศไทยท่ีเห็นควรให้ธนาคารท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ฝากเงิน
ถึงประโยชน์ในการฝากเงินเพ่ือสงเคราะห์ชีวิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รับให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ฝากเงินเข้าใจถึงประโยชน์
และความจําเป็นในการออมเงินระยะยาวและการสร้างหลักประกันของชีวิตในอนาคต และในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีออกใหม่
มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น หน่วยงานกํากับดูแลต้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎระเบียบในการกํากับดูแล
มาตรฐานการดําเนินงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนแก่สถาบันการเงินเฉพาะ
กิจและระบบการเงินโดยรวม นอกจากนี้ หากธนาคารที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะแห่งใดจะพิจารณาขยายขอบเขตการออก
ผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต ควรจะต้องมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ขอความเห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรายการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในโครงการส่งเสริมการให้บริการ

เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรายการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ท้ังนี้ ให้กลุ่ม
เกษตรกรที่ขอขยายเป้าหมายในครั้งนี้จะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เท่านั้น และในการขยายรายการเครื่องจักรกลทางการเกษตรตามโครงการฯ ต้องเป็นรายการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรท่ีจําเป็น
ต่อการดําเนินกิจการ การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในด้านปริมาณและคุณภาพ การแปรสภาพผลผลิต และการสนับสนุนระบบ
การผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม โดยไม่รวมถึงครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง เป็นต้น เนื่องจากไม่ทําให้เกิด    
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการขยายกลุ่มเป้าหมายและรายการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรดังกล่าว ให้เร่งรัดดําเนินการให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นธรรม และตรวจสอบความซํ้าซ้อน
กับโครงการประเภทอื่นท่ีดําเนินการในลักษณะเดียวกัน และเห็นควรให้ความสําคัญกับการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ 
ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร และมีความพร้อมในด้าน
การเงิน เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการในระยะขยายผล กลุ่มเกษตรกรจะต้องใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร รวมท้ังให้ความสําคัญกับประเภทของเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรท่ีจะขยายเพิ่มข้ึน 
ต้องเป็นเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรหลักท่ีมีความจําเป็นและสําคัญต่อข้ันตอนการผลิตและสามารถสนับสนุนกระบวนการลดต้นทุน
การผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง และต้องมีระบบการบํารุงรักษาอย่างถูกต้อง นอกจากน้ี เห็นควรให้ขยาย
กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ เฉพาะในกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตรเป็นแปลงใหญ่ ตามนโยบายของรัฐบาลเท่านั้น 
เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจักรกลท่ีจะจัดหาได้เต็มประสิทธิภาพและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบแผนการใช้จ่ายเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือใช้ดําเนินงาน
ตามนโยบายเร่งรัดผลักดันการค้าระหว่างประเทศในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๙๑ โครงการ วงเงินรวม 
๗๘๘,๐๔๑,๒๒๗.๓๐ บาท ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) 
แผนงานเร่งรัดขยายตลาดเชิงรุก แผนงานเจรจาเชิงรุกเพ่ือเปิดและขยายตลาด แผนงานปฏิรูปโครงสร้างการส่งออก และแผนงาน
ตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน (งบฉุกเฉิน) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาใช้จ่ายอาจส่งผลกระทบ
ให้กองทุนมีเงินต้นทุนลดน้อยลง จึงควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ การใช้จ่ายเงินภายใต้กองทุนฯ 
จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึง
ความประหยัด ความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดท่ีทางราชการจะได้รับ และบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
เพ่ือให้กองทุนฯ มีรายได้ท่ีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายและไม่เป็นภาระต่องบประมาณรายจ่าย โดยการบูรณาการการทํางานกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือลดความซํ้าซ้อนในการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานและโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
รวมท้ังควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการใช้เงินของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การส่งออกของไทยได้รับอิทธิพลจากกระแสการค้าโลกในช่วงท่ีผ่านมายังอยู่ในภาวะชะลอตัว และมีความไม่แน่นอนสูง 
กระทบต่อกําลังซ้ือและการนําเข้าของประเทศคู่ค้า ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรและนํ้ามันยังหดตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้   
การส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ยังคงหดตัวท่ีร้อยละ ๔.๔ 
                ๒. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมูลค่า ๑๗,๖๑๗ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๔.๔๐ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะท่ีการนําเข้าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
มีมูลค่า ๑๖,๐๗๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๐.๕๐ (YoY)  ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ยังคงเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี ๑๓ ติดต่อกัน มีมูลค่า ๑,๕๓๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๓. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวต่อเนื่องท่ีร้อยละ ๗.๔ (YoY) ตามการลดลงของ
ปริมาณการส่งออกและราคาสินค้าเกษตรสําคัญ ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม แม้ยังหดตัวท่ีร้อยละ ๒.๘ แต่ปรับตัว    
ดีข้ึนจากเดือนก่อน โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบท่ีกลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนนี้ ในขณะท่ีราคาน้ํามันท่ียังอยู่
ในระดับตํ่า ส่งผลต่อการหดตัวอย่างต่อเนื่องของสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ํามัน 
                ๔. แนวทางการขับเคลื่อนการส่งออกของไทย ปี ๒๕๕๙ ได้แก่ ขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะตลาด
อินโดจีนหรือ CLMV เร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก โดยใช้ความต้องการตลาดเป็นตัวนําการผลิต (Demand Driven) ผลักดัน 
และแก้ปัญหาทางการค้าร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เร่งเจรจาการค้าผ่านการเยือนตลาดคู่ค้าท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังปรับบทบาท
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ทํางานเชิงลึก ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ และการส่งเสริม
การค้าบริการ (Trade in Services) 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตร ีเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรือ่ง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพโครงการจัด Air Race 1 

ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
(เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพโครงการจัด Air Race 1 ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ) และกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการเป็นเจ้าภาพโครงการจัด Air Race 1 ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ในวงเงิน ๒๕๙,๕๖๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งค่าใช้จ่าย
ออกเป็น 
                    ๑.๑ ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการบิน 
Air Race 1 โครงการ Air Race 1 ในมหกรรมทางเรือนานาชาติ แบบ Pre Event ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน 
๙๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๒ ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัดโครงการ Air Race 1 ในมหกรรมทางเรือนานาชาติ 
การแข่งขันสะสมคะแนนชิงแชมป์โลก Air Race 1 Race of Thailand (World Series 2017) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
                ๒. สําหรับรายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(การกีฬาแห่งประเทศไทย) จัดการแข่งขันการบิน Air Race 1 แบบ Pre Event เป็นเงิน ๙๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท โดยให้ใช้จ่ายจาก
เงินสนับสนุนจากภาคเอกชนท่ีประมาณการไว้เบื้องต้น จํานวน ๒๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีขาด อีกจํานวน ๗๙,๕๖๐,๐๐๐ บาท 
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
โดยให้จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป สําหรับการจัดการแข่งขัน
สะสมคะแนนชิงแชมป์โลก Air Race 1 Race of Thailand (World Series 2017) ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก ส่วนค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากท่ีเอกชนให้การสนับสนุน ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา (การกีฬาแห่งประเทศไทย) ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
ก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน      
ต่อคณะรัฐมนตรี) 

 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 
๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ท่ีประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการดําเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ท่ีประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ท่ีประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙ ให้สามารถฟ้ืนฟูการผลิตไม้ผลท่ีได้รับความเสียหาย และเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนไม้ผลเพ่ือประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้ได้อย่างย่ังยืน โดยดําเนินการช่วยเหลือ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง (ไม้ผล) ๓๕ จังหวัด พ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น จํานวน ๓๒๘,๕๐๐ ไร่ เกษตรกร จํานวน ๙๕,๐๐๐ ราย 
แยกเป็นพ้ืนท่ีเสียหายสิ้นเชิง จํานวน ๒๘,๕๐๐ ไร่ เกษตรกร จํานวน ๑๑,๖๐๐ ราย และพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ 
เกษตรกร จํานวน ๘๓,๔๐๐ ราย  
                     ๑.๒ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน     
๓๘ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ 
                ๒. ส่วนรายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยให้ภาครัฐชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการฯ 
ในวงเงิน ๑,๕๔๔.๗๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 
                    ๒.๑ มาตรการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้เดิมของเกษตรกร เห็นควรท่ีรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร
ในอัตรา ๑.๕ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมรับภาระในส่วนท่ีเหลือ
ร้อยละ ๑.๕ ต่อปี ซ่ึงเทียบเคียงได้กับโครงการชําระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๙/๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยเห็นควรดําเนินการเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายตามท่ี ธ.ก.ส. แจ้งยืนยันลูกค้าเดิมของ ธ.ก.ส. จํานวน 
๖๖,๕๐๐ ราย (ร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายรวม) ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒ ปี ภาครัฐชดเชยดอกเบี้ย   
ในวงเงิน ๓๙๙.๐๐ ล้านบาท สําหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายส่วนท่ีเหลือ หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดําเนินการให้ความช่วยเหลือ 
เห็นควรให้ตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงกําหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
                     ๒.๒ มาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือลงทุนสร้างแหล่งน้ําสํารองและการบริหารจัดการน้ํา รายละไม่เกิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
โดยให้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี และเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดย
ช่วยเหลือเกษตรกรท้ังหมด จํานวน ๙๕,๐๐๐ ราย ภาครัฐชดเชยดอกเบี้ย ในวงเงิน ๑,๑๑๑.๕๐ ล้านบาท และมาตรการสนับสนุน
สินเชื่อเพ่ือการปลูกใหม่ทดแทนผลไม้เดิมหรือเป็นประเภทไม้ผลท่ีเหมาะกับสภาพพื้นท่ี อัตราไร่ละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท รายละ  
ไม่เกิน ๓๐ ไร่ โดยให้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี และเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี เป็นระยะเวลา     
ไม่เกิน ๔ ปี โดยช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเสียหายสิ้นเชิงท้ังหมด จํานวน ๑๑,๖๐๐ ราย ภาครัฐชดเชยดอกเบี้ย ในวงเงิน ๓๔.๒๐ ล้านบาท  
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับสินเชื่อเพ่ือลงทุนสร้างแหล่งน้ําสํารองและการบริหารจัดการน้ํา ควรพิจารณาความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีและรูปแบบ    
ท่ีจะสนับสนุนให้เกษตรกรลงทุน เพ่ือให้คุ้มค่าและใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว และควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการขอสินเชื่อ    
ในรูปของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเล็ก โดยขอกู้ในนามกลุ่ม ซ่ึง ธ.ก.ส. จะมีอัตราดอกเบี้ยท่ีประมาณ MLR-1 (ปัจจุบัน 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

MLR ประมาณร้อยละ ๕) ซ่ึงนอกจากเกษตรกรจะมีภาระสินเชื่อและดอกเบี้ยลดลงแล้ว ยังเป็นการบริหารจัดการน้ําร่วมกันภายในกลุ่ม 
ซ่ึงจะประหยัดการใช้พ้ืนท่ีในการสร้างแหล่งน้ําสํารองร่วมกัน ท้ังนี้ ต้องมีการคํานวณแหล่งน้ําให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและความต้องการใช้
ของกลุ่มเกษตรกร ส่วนสินเชื่อเพ่ือปลูกทดแทนไม้ผลชนิดเดิมหรือปรับเปลี่ยนเป็นไม้ผลชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม กรณีเกษตรกรท่ีเสียหาย
โดยสิ้นเชิง และมีหนี้เดิม แต่ได้รับการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้เดิมของเกษตรกรออกไปอีก ๒ ปี หากเข้าสู่ปีท่ี ๓ และ ๔ เกษตรกร
กลุ่มนี้จะมีภาระหนี้เดิมท่ีต้องชําระ แต่เนื่องจากเกษตรกรบางรายอยู่ระหว่างเพาะปลูกใหม่ ซ่ึงยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้    
จึงควรพิจารณาภาระหนี้เดิมของเกษตรกรเป็นกรณี ๆ อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงเม่ือครบระยะเวลา ๒ ปี ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน      
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม

เลขท่ี ๑/๒๕๒๗/๒๔ แปลงสํารวจบนบกหมายเลข SW1 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอย่ี (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสําหรับสัมปทาน
ปิโตรเลียมเลขท่ี ๑/๒๕๒๗/๒๔ แปลงสํารวจบนบกหมายเลข SW1 ออกไปอีก ๑๐ ปี นับต้ังแต่วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙-๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๙ และให้ออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขท่ี ๑/๒๕๒๗/๒๔ ตามแบบ 
ชธ/ป๓/๑ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๗) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๗) เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ซ่ึงท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน รวม ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) แนวทางการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติ   
ท่ีสัมปทานจะสิ้นสุดอายุในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ (๒) แผนระบบรับส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง (LNG)      
(๓) แนวทางการดําเนินการกับข้อร้องเรียนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ระบบ Cogeneration 
ท่ีจะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๘ และ (๔) แนวทางการบริหารจัดการน้ํามันปาล์มในกิจการพลงังาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการกําหนดอัตรา
ภาษีรถยนต์ท่ีใช้น้ํามันไบโอดีเซล บี ๑๐ ต้องพิจารณาถึงต้นทุนท่ีแท้จริงในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ซ่ึงผู้ประกอบการรถยนต์ยังไม่สามารถ
กําหนดต้นทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ เนื่องจากยังไม่มีคุณลักษณะของน้ํามันไบโอดีเซล บี ๑๐ ท่ีจะใช้ในการทดสอบรถยนต์ 
ส่วนแนวทางการบริหารจัดการน้ํามันปาล์มในกิจการพลังงาน การใช้น้ํามันปาล์มในกิจการพลังงาน ควรพิจารณาถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ท่ีได้จากการดําเนินงานดังกล่าวเพิ่มเติม อาทิ การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากการใช้น้ํามันปาล์ม (เชื้อเพลิงชีวมวล) 
แทนนํ้ามันเตาในโรงไฟฟ้า และจากค่าใช้จ่ายท้ังส่วนท่ีลงทุนโรงไฟฟ้าและราคาน้ํามันปาล์มท่ีสูงกว่าน้ํามันเตาท่ีรายงานโดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงจะสามารถประเมินค่าใช้จ่ายในรูปบาทต่อตันก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ และสามารถนําข้อมูลไปเทียบเคียง
กับการลดก๊าซเรือนกระจกวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นทางเลือกในการทําแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย นอกจากนี้ ควรพิจารณา
แนวทางการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีจะให้สัมปทานในเงื่อนไขท่ีเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันและในอนาคตโดยตั้งอยู่บน
ผลประโยชน์ของประเทศเป็นท่ีต้ัง รวมท้ังการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีชัดเจน โดยคํานึงถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํามันของผู้ให้บริการ และการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง การเสนองบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๖๐ ขององค์กรร่วมไทย–มาเลเซีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๖๐ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ตามท่ี
กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
             ๑. งบประมาณประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๒๖๘,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้เงินจากทุนฝึกอบรมท่ีคงเหลืออยู่ใน
บัญชีกองทุนฝึกอบรมขององค์กรร่วมฯ จํานวน ๑๐๗,๒๑๐ ดอลลาร์สหรัฐ รายได้ท่ีองค์กรร่วมฯ ได้รับจากการขายปิโตรเลียม   
ส่วนท่ีเป็นกําไรในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๙ จํานวน ๓,๒๗๗,๑๕๑ ดอลลาร์สหรัฐ และงบประมาณเหลือจ่ายของปี ๒๕๕๘ 
จํานวน ๘๘๔,๒๓๙ ดอลลาร์สหรัฐ 
                ๒. แผนการดําเนินงานในปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วยการดําเนินงานด้านการประเมินผล ด้านการพัฒนาปิโตรเลียม 
และด้านการผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย แปลง A-18 ดําเนินงานโดยบริษัท Carigali Hess Operating Company 
Sdn. Bhd. แปลง B-17 และ C-19 ดําเนินงานโดยบริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. และแปลง B-17-01 
ดําเนินงานโดยบริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. 
 

     ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมสินค้าท้องถ่ินไทย (OTOP Extravaganza) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมสินค้าท้องถ่ินไทย โดยการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับ
การซ้ือสินค้า OTOP ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง แต่รวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๒ อนุมัติร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ในระหว่างวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินหนึ่งหม่ืนห้าพันบาท เป็นเงินได้
พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
                    ๑.๓ มอบหมายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
                    ๑.๔ มอบหมายส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดงานแสดงสินค้า OTOP ในช่วงเดือนสงิหาคม ๒๕๕๙ 
                    ๑.๕ มอบหมายกรมสรรพากรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ OTOP เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีขาย
สินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงนักท่องเที่ยวมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT Refund for Tourists : VRT) 
                ๒. ให้ส่งร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ ท้ังนี้ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน และการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนและผู้ประกอบการทราบเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการภาษี
เพ่ือส่งเสริมสินค้าท้องถ่ินไทยโดยเร็ว และให้กระทรวงการคลังติดตามประเมินผลการดําเนินมาตรการดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความคุ้มค่า
ของมาตรการฯ ท้ังในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม โดยให้รายงานผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ รวมท้ังเห็นควร   
ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการกําหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้ท้องถ่ินและชุมชนต่าง ๆ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้า การปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 
 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  การขยายระยะเวลาสําหรับมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมาตรการ

ทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้มีการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ [ร่างพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาสําหรับมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
และมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้มีการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และอนุมัติ
หลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงเป็นการขยายเวลา
การลดอัตราภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ ปี 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้มีการติดต้ัง CCTV เป็นการกําหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการท่ีมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจสามารถหักรายจ่ายค่าซ้ือและค่าติดต้ัง CCTV ได้เพ่ิมข้ึนอีก ๑ เท่า 
เป็นระยะเวลา ๕ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
                ๒. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งเสนอประกาศกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียม    
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลา
สําหรับมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจท่ีกระทรวงการคลังเสนอมาคร้ังนี้ 
 

     ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

     ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติ   

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ จํานวน ๓ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยท้ัง ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
นั้น บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 
ว่า “ฉลองรัชธรรม” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “CHALONG RATCHADHAM” กระทรวงคมนาคมจึงขอเปลี่ยนข้อความในร่างข้อบังคับ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทั้ง ๓ ฉบับ จาก “รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ” เป็น “รถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม” 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาลงนามในสัญญารายการลงทุนท่ีได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบการยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง   
การจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....) โดยให้รายการงบลงทุนท่ีได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน 
๗ รายการ วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ รวม ๔๒๒.๓๒๑ ล้านบาท สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง และลงนามในสัญญาครบทุกรายการ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                    ๑.๑ กรมเจ้าท่า จํานวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๓๗.๙๕๓ ล้านบาท 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

                          ๑.๑.๑ เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ ฟุต สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี ๔ สาขาเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ลํา วงเงิน ๒๑.๘๒๐ ล้านบาท 
                          ๑.๑.๒ อาคารที่ทําการของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑๑๖.๑๓๓ ล้านบาท 
                    ๑.๒ กรมทา่อากาศยาน จํานวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๕๙.๗๒๐ ล้านบาท 
                          ๑.๒.๑ ค่าซ่อมบํารุงเสริมผิวทางว่ิงและไหล่ทางวิ่งทางเผื่อและทางว่ิงเผื่อถนนตรวจการณ์รอบสนามบิน
ตามวาระ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง วงเงิน ๑๔๑.๗๒๐ ล้านบาท 
                          ๑.๒.๒ งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าท่ีกรมการบินพลเรือน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๑ แห่ง จํานวนเงิน ๔.๐๐๐ ล้านบาท 
                          ๑.๒.๓ จัดหาอุปกรณ์ AWOS/AATAS (Automatic Weather Observation System/Advance Air Traffic 
Advisory System) ท่าอากาศยานปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ ระบบ วงเงิน ๑๔.๐๐๐ ล้านบาท 
                    ๑.๓ กรมทางหลวง จํานวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๒๔.๖๔๘ ล้านบาท 
                          ๑.๓.๑ โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง วงเงิน 
๑๑๙.๗๗๘ ล้านบาท 
                          ๑.๓.๒ ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานโครงการจัดจ้างสร้างศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) 
วงเงิน ๔.๘๗๐ ล้านบาท 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง การจัดต้ังกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ  
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดต้ังกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนฯ โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุน การกําหนดให้
กระทรวงการคลังเป็นผู้ลงทุนแต่เพียงรายเดียวในระยะแรก และการกําหนดให้มีกองทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นกลไกในการรับประกัน
ผลตอบแทนข้ันตํ่าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ และสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับ
กระทรวงการคลังเร่งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนําโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีศักยภาพเข้าสู่
กองทุนฯ โดยเร็ว 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการพิจารณากําหนดเงื่อนไขการแบ่งผลตอบแทน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและกองทุนฯ รวมถึงทําความตกลงในรายละเอียดสําหรับการลงทุนก่อสร้างปรับปรุงหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้บริการของโครงการท่ีเข้าร่วมกองทุนฯ ให้ชัดเจน การจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นกลไกประกันผลตอบแทน
ข้ันตํ่าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการจัดหาแหล่งรายได้และทําแผนการบริหารรายได้ของกองทุนหมุนเวียนให้ชัดเจน การพิจารณา
อัตราการรับประกันผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงการกันสํารองจากปีท่ีกองทุนฯ ได้ผลตอบแทนสูงไว้ชดเชยภาระการรับประกัน
ผลตอบแทนขั้นตํ่าและภาระชดเชยให้กับรัฐบาล ตลอดจนการทบทวนบทบาทและความจําเป็นของกองทุนวายุภักษ์ในระยะต่อไป
ให้มีความชัดเจน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผนการจัดต้ังกองทุนฯ 
อย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของกรอบระยะเวลาในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการท่ีจะเข้ามาอยู่ในกองทุนฯ ซ่ึงอาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง มีการกําหนดมูลค่า    
ท่ีแท้จริงของโครงการ และมีการกําหนดเงื่อนไขการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและกองทุนฯ เพ่ือให้     
การดําเนินการออกขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลท่ัวไปสามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือมีการจัดต้ังกองทุนฯ แล้ว 
และสามารถดําเนินการได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. ๘/๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ท่ีกําหนดให้บริษัทจัดการต้องเข้า
ทําสัญญาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานภายใน ๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม โดยคิดเป็นมูลค่า
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก 

และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซ่ือ-หัวลําโพง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน 
ช่วงบางซ่ือ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซ่ือ-หัวลําโพง ในกรอบวงเงิน ๔๔,๑๕๗.๗๖ ล้านบาท (รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗) และเห็นชอบให้ รฟท. กู้เงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔)    
ท้ังนี้ ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟท. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงบประมาณ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับแนวทางการรับภาระการลงทุน
และการจัดหาแหล่งเงินทุน รัฐบาลควรรับภาระค่าลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานงานโยธาและส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรี   
เม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ รวมทั้งเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด ไปดําเนินการต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ในประเทศและให้กู้ต่อแก่ รฟท. เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าจ้างท่ีปรึกษา
บริหารและควบคุมการก่อสร้าง และค่าจ้างท่ีปรึกษาวิศวกรอิสระ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมท้ังให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าท่ีปรึกษาจัดการประกวดราคาและค่ารื้อย้ายและเวนคืนท่ีดิน รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงบประมาณ 
                ๓. สําหรับงานระบบไฟฟ้า อาณัติสัญญาณและขบวนรถไฟฟ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเดินรถและ     
การบํารุงรักษา ให้ รฟท. เป็นผู้รับภาระการลงทุนเอง โดยให้ รฟท. กู้เงินจากในประเทศ และกระทรวงการคลังค้ําประกัน ท้ังนี้    
ในส่วนของการบริหารจัดการเดินรถและการบํารุงรักษา ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟท. เร่งจัดทําแผนการบริหารจัดการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีแดง ตลอดทั้งเส้นทางตามมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ และเสนอ 
คนร. พิจารณาโดยเร็ว และหาก คนร. มีมติให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการบริหารจัดการเดินรถและบํารุงรักษาโครงการระบบรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง ให้ รฟท. เร่งดําเนินการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟท. ดําเนินการช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ และประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจ มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย หรือการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการท่ีอยู่อาศัย   
เพ่ือผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เพ่ือลดผลกระทบต่อการดําเนินโครงการในอนาคต 
 

     ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 
     ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
     ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง รายงานผลดําเนินงานการกํากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต  ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานการกํากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต        
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ของคณะกรรมการกํากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

             ๑. ผลการจ่ายเงินเพ่ิมราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ สํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทรายแจ้งให้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินเพ่ิมราคาอ้อยข้ันต้นฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ เข้าบัญชีชาวไร่อ้อยท่ีมีสิทธิ
ได้รับเงินเพ่ิมราคาอ้อยข้ันต้น ๑๖๐ บาทต่อตันอ้อย ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซ่ึง ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โอนรวม 
๑๓ งวด คิดเป็นปริมาณอ้อย ๑๐๕,๙๓๑,๙๙๖.๒๘๒ ตัน จํานวนเงินท่ีโอน ๑๖,๙๔๙,๑๑๙,๔๐๕.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ 
ของวงเงินท่ีจะต้องจ่ายท้ังหมด สําหรับชาวไร่อ้อยส่วนท่ีเหลือ ท่ียังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าอ้อยฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘     
คิดเป็นปริมาณอ้อย ๒๗,๐๘๓.๑๖๓ ตัน จํานวนเงิน ๔,๓๓๓,๓๐๖.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ จําแนกเป็นกรณี (๑) โอนเงิน    
ไม่ผ่าน เนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหว ปิดบัญชี และผิดบัญชี จํานวน ๑๕ ราย ปริมาณอ้อย ๔,๒๘๑.๐๔๐ ตัน เป็นเงินจํานวน 
๖๘๔,๙๖๖.๔๐ บาท และ (๒) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ของคณะทํางานควบคุมการผลิต
ประจําโรงงาน รวมท้ังชาวไร่อ้อยจดทะเบียนล่าช้า คิดเป็นปริมาณอ้อย ๒๒,๘๐๒.๑๒๓ ตัน เป็นเงินจํานวน ๓,๖๔๘,๓๓๙.๖๘ บาท 
กรณีชาวไร่อ้อย ส่วนท่ีเหลือท่ียังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าอ้อยฤดูการผลิตผลิต ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ให้สิ้นสุดการดําเนินการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามมติคณะกรรมการบริหาร 
                ๒. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีท่ีไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยได้ครบถ้วน
ร้อยละ ๑๐๐ คงเหลือร้อยละ ๐.๐๓ คิดเป็นเงิน ๔,๓๓๓,๓๐๖.๐๘ บาท เกิดจากปัญหาการจดทะเบียนชาวไร่อ้อย และการติดตาม
ข้อมูลจากชาวไร่อ้อยมีความล่าช้า เห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย และสํานักงาน
กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานรองรับให้ชัดเจนเพื่อให้มีการจ่ายเงินได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ 
ในปีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    

        เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมและขอความเห็นชอบจ่ายเงินกู้และขยายระยะเวลาชําระหนี้เงินกู้ตามโครงการสินเชื่อ
ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเช่าและค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง 
ผู้กู้ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการระบายข้าวเปลือกจากยุ้งฉางผู้กู้ถึงจุดส่งมอบเพ่ือเป็นค่าขนย้ายข้าวเปลือกของเกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตร ให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ 
กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน ๗๐๘.๗๕ ล้านบาท  
                    ๑.๒ เห็นชอบการจ่ายเงินกู้เพ่ิมเติมให้กับเกษตรกร จํานวน ๕๙ ราย ซ่ึงได้จัดทําสัญญาเงินกู้ไว้ก่อนวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และขยายระยะเวลาในการดําเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ออกไป
ครั้งละ ๑ เดือน ไม่เกิน ๓ ครั้ง  
                ๒. ให้ ธ.ก.ส. พิจารณาการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ให้แก่เกษตรกรเป็นราย ๆ ไป เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และลดภาระการขาดทุนของโครงการ โดยให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาและข้อกําหนดตามที่ ธ.ก.ส. เสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. รับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม การกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนเวลาดําเนินการท่ีชัดเจน การประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว้ การจัดหา
กลไกการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถมีช่องทางระบายข้าวในสต็อกของสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ท้ังการเชื่อมโยงการจัดหาตลาดภายในและต่างประเทศควบคู่ไปกับการให้สินเชื่อเพ่ือการชะลอขายข้าวเปลือก และ
นําประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนไปวางแผนป้องกันในการดําเนินโครงการปีต่อไป การศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าวและโครงการอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการผลักดันการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม (โซนนิ่งเกษตร) โดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกข้าวในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีไม่เหมาะสมเป็น
สินค้าเกษตรอ่ืนให้สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน และนําไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรได้อย่างแท้จริง 
รวมทั้งการจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกรและพื้นท่ีการเพาะปลูกจะต้องมีการจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมอย่างถูกต้อง ไม่รั่วไหล โดย
การดําเนินการทุกข้ันตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

                ๔. ในกรณีการจ่ายเงินกู้เพ่ิมเติมให้กับเกษตรกร จํานวน ๕๙ ราย ให้ ธ.ก.ส. ชี้แจงและประสานงานกับผู้ปฏิบัติงาน
ถึงข้ันตอนในการดําเนินโครงการให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
อีกในอนาคต 

                 ๕. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเหตุผลในการปรับเพ่ิมอัตราค่าเช่าและค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางผู้กู้ 
จากอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/ตัน ในปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เป็น ๑,๕๐๐ บาท/ตัน ในปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
เพ่ือให้การสื่อสารต่อสาธารณชนและเกษตรกรของหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีเอกภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    

        เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตอ้อยอย่างครบวงจร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เกี่ยวกับระยะเวลาการชําระคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย ตามโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร จาก “ให้ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่ปีท่ีกู้ยืม” โดยขอแก้ไขเป็น “การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นตามโครงการ 
แยกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน คือ หากเป็นเงินกู้เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ําและการบริหารจัดการน้ําในไร่อ้อย กําหนดชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น
ไม่เกิน ๔ ปี และหากเป็นเงินกู้เพ่ือซ้ือเคร่ืองจักรกลการเกษตร กําหนดชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน ๖ ปี” ในกรอบวงเงินสินเชื่อ    
ปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใช้จากวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ของเงินกู้ยืม
สินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการปลูกอ้อย (เงินเกี๊ยว) เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยให้ชาวไร่อ้อยผู้กู้ชําระในอัตราร้อยละ ๒ 
มีโรงงานน้ําตาลเป็นผู้ค้ําประกัน 
                    ๑.๒ แนวทางปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือการปลูกอ้อยอย่างครบวงจร ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาโครงการ 
โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้ตามโครงการ ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คุณสมบัติของผู้ขอกู้ 
พ้ืนท่ีดําเนินการ รูปแบบการกู้เงินตามโครงการ หลักประกันเงินกู้ เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ ข้ันตอนการเข้าร่วมและ
อนุมัติโครงการ การชาํระหนี้เงินกู้ และการติดตามและรายงาน 
                    ๑.๓ ให้รัฐบาลรับภาระอัตราดอกเบี้ยส่วนเกินเพ่ือให้ชาวไร่อ้อยนําไปพัฒนาการปลูกอ้อยให้มีประสิทธิภาพครบวงจร 
ภายใต้โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือการปลูกอ้อยอย่างครบวงจร ในกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบ้ียประมาณ ๙๒๒.๕๐ ล้านบาท 
โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการ แบ่งเป็น 
                          ๑.๓.๑ กรณีกลุ่มผู้กู้เป็นเกษตรกรรายบุคคล ดอกเบี้ยโครงการ=(MRR-๒%) หรือ=๕% โดยเกษตรกรจ่าย 
๒% และรัฐชดเชยส่วนต่าง ๓% 
                          ๑.๓.๒ กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มเกษตรกร ดอกเบี้ยโครงการ=(MLR-๑%) หรือ=๔% โดยเกษตรกรจ่าย ๒% และ
รัฐชดเชยส่วนต่าง ๒% 
                          ๑.๓.๓ กรณีการจัดซ้ือเคร่ืองจักรกลการเกษตร ท่ีขยายการให้สินเชื่อเพ่ิมเติมในการจัดซ้ือรถคีบอ้อย     
รถแทรกเตอร ์และรถบรรทุกอ้อย เห็นควรให้ขยายสินเชื่อเฉพาะรถคีบอ้อย ส่วนรถแทรกเตอร์และรถบรรทุกอ้อย เห็นควรใช้อัตรา
ดอกเบี้ย (MLR-๑%) หรือ=๔% และรัฐไม่ต้องชดเชยส่วนต่าง เนื่องจากรัฐได้จัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยตํ่าให้แล้ว 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐท่ีเห็นควรจัดทําประมาณการ
กรอบวงเงินชดเชยอัตราดอกเบี้ยท่ีรัฐต้องจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีให้ชัดเจน รวมท้ังให้ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ
อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การดําเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเม่ือสิ้นสุดโครงการแล้วควรจัดให้มี
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการเพ่ือนําผลท่ีได้ไปใช้ประกอบการจัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยในอนาคต 
สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการรับภาระอัตราดอกเบี้ยส่วนเกิน ให้ ธ.ก.ส. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามค่าใช้จ่ายจริงเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป และเห็นควรมี   
การวางแผนด้านการตลาดรองรับผลผลิตท่ีจะเพ่ิมข้ึนและให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมี
มูลค่าสูงและมีความหลากหลายนอกเหนือจากผลิตเป็นน้ําตาลทรายเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาน้ําตาลทราย
ตกตํ่า และบูรณาการการดําเนินการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการทําเกษตรแบบแปลงใหญ่ นอกจากนี้ ควรมีการกําหนด
มาตรการเพ่ือไม่ให้มีการขยายพื้นท่ีการปลูกอ้อยเพ่ิมเติม แต่สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายเดิมเพ่ือไม่ให้เป็นภาระ
ของรัฐบาลและกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายในปีงบประมาณต่อไป ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

             ๑. รับทราบแผนการดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปกีารผลิต ๒๕๕๙/๖๐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีสิทธ์ิในการรับเงินช่วยเหลือต้นทุน
การผลิตของโครงการ รวมท้ังการรับรองสิทธ์ิของเกษตรกรโดยผ่านกลไกของประชาคมหมู่บ้านและคณะกรรมการบริหารโครงการ
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยแผนดําเนินการดังกล่าวครอบคลุมประเด็นหลักสําคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิ โครงสร้างการบริหารโครงการ 
การขอใช้สิทธ์ิและการรับรองสิทธ์ิ ระยะเวลาโครงการ การอุทธรณ์ การตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการ และแผนปฏิบัติงาน
โครงการ และมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานโครงการให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานโครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบนั้น จะต้องคํานึงถึงสิทธิและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในการดําเนินการของหน่วยงานและเกษตรกรท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมทั้งตรวจสอบจํานวนครัวเรือนและพ้ืนท่ี
ในการปลูกข้าวจริงตามจํานวนของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ    
ก่อนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามขั้นตอน และหากในภายหลังมีการตรวจสอบพบว่า มีเกษตรกรท่ีได้รับ
เงินช่วยเหลือ แต่ไม่ดําเนินการตามที่รับรองไว้ ท้ังในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจริง ค่าชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารจัดการ 
ให้ ธ.ก.ส. เรียกเก็บจากเกษตรกรและรวบรวมนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างท่ัวถึงผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี รวมถึงควรต้องวางระบบ
การติดตามตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มงวด เพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในคร้ังนี้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว    
ได้อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. รับผิดชอบการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีต้องการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างแท้จริง โดยให้เพ่ิมเติมข้อกําหนดและคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
                    ๓.๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ซํ้าซ้อนกับเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทน
ตามโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเม่ือวันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต) 
                    ๓.๒ ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วง ๒-๓ ปี ท่ีผ่านมา 
                    ๓.๓ พ้ืนท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าวและสอดคล้องกับแผนท่ีเกษตรเพ่ือ   
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินการช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ 

รอบการทํานาปรัง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยรายงานความคืบหน้าผลการดําเนินการช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการ

ลดต้นทุนการผลิตในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ รอบการทํานาปรัง ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมค่าเช่านาให้เป็นธรรมและเจรจาลดค่าเช่านา
ให้แก่ชาวนาเพ่ือลดต้นทุนการผลิตแก่ชาวนา ดูแลให้ชาวนามีรายได้ท่ีเหมาะสมและได้รับความเป็นธรรม สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การกําหนดข้ันตอนการดําเนินการช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการฯ (ต้ังแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙   
รอบการทํานาปรัง) เช่น การแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับการดําเนินการตามนโยบายการลดต้นทุนการผลิตในระดับจังหวัดท้ัง    
๕ มาตรการตามนโยบายดําเนินการลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพ่ือช่วยเหลือชาวนา การให้นายอําเภอควบคุมดูแล
การดําเนินงานตามมาตรการลดต้นทุนค่าเช่านา การสํารวจและขึ้นทะเบียนผู้เช่านาและผู้ให้เช่านา และการทบทวนบัญชีรายชื่อ    
ผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เป็นต้น 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

                ๒. การดําเนินการตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตโดยการควบคุมค่าเช่านาและเจรจาไกล่เกลี่ยขอลดค่าเช่านา   
เพ่ือช่วยเหลือชาวนาฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙ ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน ๒๕๕๙ รอบการทํานาปรัง ได้แก่ (๑) จัดทําและปรับปรุง
ข้อมูลผู้เช่า/ผู้ให้เช่า/พ้ืนท่ีการเช่านา ซ่ึงมีผู้มาเช่านา ๓๕๘,๙๗๖ ราย ผู้ให้เช่า ๓๔๓,๔๓๔ ราย และพ้ืนท่ีท่ีมีการเช่านา ๙,๖๕๓,๒๔๐ ไร่ 
(๒) ควบคุม/ตรวจสอบ/ป้องกัน/แก้ไข/ช่วยเหลือ ไม่ให้ค่าเช่านาสูงกว่าท่ีกําหนด มีพ้ืนท่ีการเช่านาที่ได้รับการควบคุม ๘,๐๗๘,๑๙๗ ไร่ 
และ (๓) เจรจาขอลดค่าเช่านาท้ังสิ้น ๔๘,๓๐๑,๐๗๔ บาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบนํ้าในไร่นาของสมาชิก 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมเงิน จํานวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยจัดเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๐ กําหนดชําระคืนภายใน ๕ ปี เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นา
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
                    ๑.๒ เงินจ่ายขาด สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการฯ จํานวน ๒,๙๙๗,๕๐๐ บาท 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรกํากับดูแลการจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้ทันต่อสถานการณ์อย่างท่ัวถึง เป็นธรรม โปร่งใส และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมถึงติดตามการชําระคืนเงินจากสถาบันเกษตรกรอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การชําระคืนเงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด และให้ความสําคัญต้ังแต่กระบวนการชี้แจงทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเงื่อนไข   
การชําระคืน การกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดสรรเงินกู้ ซ่ึงควรพิจารณาท้ังสถานการณ์น้ําและภาวะภัยแล้งในพ้ืนท่ี ควบคู่กับ
ศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกรในการประกอบอาชีพและการชําระคืนเงินตามโครงการฯ การสํารวจและการจัดทําแผนผัง
และออกแบบแหล่งน้ําในไร่นาให้สามารถรับน้ําและกักเก็บน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมกับการส่งเสริม
การเพาะปลูกพืชใช้น้ําน้อยหรือการทําเกษตรผสมผสานท่ีเหมาะสมกับเงื่อนไขในพ้ืนท่ี โดยในส่วนเกษตรกรที่ยังขาดความพร้อม
ด้านอาชีพและรายได้ และได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ําในไร่นา กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรประสานกรมพัฒนาท่ีดิน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสถาบันเกษตรกรในพ้ืนท่ี เพ่ือพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ําและการประกอบอาชีพ 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๙ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๙ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เดือนเมษายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๑ (มกราคม-มีนาคม) ปี ๒๕๕๙ สถานการณ์การค้าหดตัวเนื่องจากการนําเข้า  
ท่ีหดตัวอย่างต่อเนื่องจากความต้องการภายในประเทศและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกปรับตัวลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับ   
ช่วงเดียวกันของปีก่อน การนําเข้ามีมูลค่าลดลงร้อยละ ๑๑.๙๙ สําหรับการส่งออกกลับมาขยายตัวเล็กน้อยท่ีระดับร้อยละ ๐.๙๐ 
เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี ๔ ของปี ๒๕๕๘ มูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑.๘๙ และมูลค่าการนําเข้าลดลงร้อยละ ๖.๗๕ 
                ๒. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน ๒๕๕๙ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องท่ีร้อยละ ๑.๕ 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมสําคัญท่ีขยายตัว เช่น รถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ การกลั่นน้ํามัน 
โดยการนําเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ และการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) หดตัว
ร้อยละ ๘.๖ และ ๗.๘ ตามลําดับ 
 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการคํ้าประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการใหม่

และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการเงื่อนไขและหลักเกณฑ์โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม 
(Start-up & Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีรัฐให้การส่งเสริม
เป็นพิเศษ ท้ังกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start-up SMEs) กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology SMEs) 
ท่ีมีศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้เพ่ิมข้ึน และเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ SMEs และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในประเทศ รวมท้ังเพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายของ
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้การช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดยมีวงเงินค้ําประกัน
โครงการรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท วงเงินค้ําประกันต่อรายไม่เกิน ๑ ล้านบาท ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ประเภท
นิติบุคคล กรณีผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูงสุดไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ระยะเวลาการค้ําประกันโครงการไม่เกิน ๑๐ ปี 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยในส่วนของภาระงบประมาณของโครงการค้ําประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม 
(Start-up & Innovation) ให้กระทรวงการคลังขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เป็นผู้ประกอบการท่ีเริ่มต้นประกอบธุรกิจใหม่
ซ่ึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มเป้าหมายในโครงการอ่ืน ดังนั้น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมถึงสถาบันการเงิน  
ควรให้ความสําคัญในการติดตามดูแลกลุ่มลูกค้าในโครงการนี้เป็นพิเศษ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดภาระหนี้ค้ําประกันท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non-Performing Guarantee : NPGs) นอกจากนี้ ควรพิจารณาให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติเข้ามาร่วมให้
คําแนะนําและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการ เพ่ือให้กลุ่มผู้ประกอบการใหม่สามารถดําเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง สําหรับการขอ 
รับเงินสมทบจ่ายค่าประกันชดเชยจากรัฐบาล เห็นควรให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมทําความตกลงในรายละเอียด
กับสํานักงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน      
ต่อคณะรัฐมนตรี) 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง มาตรการฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการการดําเนินมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยอุดหนุน
เข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ตามนัยมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                    ๑.๒ ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกําหนดประเภทและกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจัดทํา
รายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความชัดเจน 
เพ่ือขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
และความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs และโอกาสในการพลิกฟ้ืนกิจการของ SMEs เป็นสําคัญ สําหรับการใช้จ่ายเงินจาก
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือดําเนินมาตรการดังกล่าวนั้น เห็นควรท่ีสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะพิจารณาตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนัยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมท้ังปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรบัความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฟื้นฟูกิจการ SMEs เห็นควรเพิ่มผู้แทนท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือภาคเอกชนอ่ืนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก ๑ ตําแหน่ง และ
ควรพิจารณาถึงกระบวนการทํางาน ปัญหาและอุปสรรคจากการให้ความช่วยเหลือ SMEs ในลักษณะร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุน 
จากผลการดําเนินงานโครงการที่ผ่านมา เช่น โครงการ Venture Capital Fund เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินมาตรการฟ้ืนฟู
กิจการ SMEs และหลีกเลี่ยงปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ซ่ึงจะเป็นการใช้เงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อ SMEs อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ควรพิจารณาการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจ โดยคํานึงถึงท้ังขนาดวิสาหกิจ สาขาธุรกิจ และ
พ้ืนท่ีการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้เกิดการกระจายความช่วยเหลือวิสาหกิจอย่างท่ัวถึง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังนํามาตรการฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเพื่อติดตาม
และรวบรวมผลการดําเนินมาตรการดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง 
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                                  (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-สาธารณรัฐอาร์เมเนีย มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ    
การให้สิทธิ การบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัยการบิน ค่าภาระ พิกัดอัตราค่าขนส่ง การแก้ไขความตกลง และใบพิกัดเส้นทางบิน 
และเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ ฉบับจัดทําวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซ่ึงผู้แทนท้ังสองฝ่ายได้ตกลงเกี่ยวกับสิทธิการบินระหว่างกัน 
ประกอบด้วย ความจุความถี่ของบริการ สิทธิรับขนการจราจร และการทําการบินโดยใช้ชื่อเท่ียวบินร่วมกัน  
 ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายลงนามในความตกลงว่าด้วยบริการ
เดินอากาศระหว่างไทย-สาธารณรัฐอาร์เมเนีย และบันทึกความเข้าใจ 
 ๓. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ 
และบันทึกความเข้าใจ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาํคัญ  
 
 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 
       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค

และภูมิภาคอาเซียน 
 

         ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 
       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
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                                (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 
 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้ส่ิงจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 
       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     

ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
 
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 
 
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี ้
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                   สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง    ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน

คลองพารา ท้องท่ีตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ      
ป่าเลนคลองพารา ท้องท่ีตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในพ้ืนท่ีส่วนท่ีมีการใช้ประโยชน์อยู่เดิม จํานวน ๔๕๓ ไร่     
และกันพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน จํานวน ๗๓ ไร่ ออกมา เพ่ือให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับผิดชอบคุ้มครองดูแล
ตามภารกิจ โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน   
มาบังคับใช้เป็นการเฉพาะราย ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) จะต้องดําเนินการตามความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบํารุงป่าชายเลนทดแทน 
เพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมกรณีการดําเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานรัฐท่ีมีความจําเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์      
ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือปลูกและบํารุงป่าชายเลน
ทดแทนไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่าของพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีใช้ประโยชน์ก่อนได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต   
ป่าสงวนแห่งชาติ และให้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรดําเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รวมท้ังระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบํารุงป่าชายเลน
ทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมกรณีการดําเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ีมีความจําเป็นต้องเข้า  
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๕๖ การดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ําตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ การกันพ้ืนท่ีเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าชายเลนตลอดแนวชายฝั่งทะเล การจัดทํา
แผนงานย้ายสถานท่ีพร้อมจัดหาพ้ืนท่ีอ่ืนทดแทน และแผนงานฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าชายเลนให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตลอดจนการศึกษา
ประเมินคุณค่าบริการของระบบนิเวศป่าชายเลนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบมูลค่าความเสียหายและผลประโยชน์ในการใช้พ้ืนท่ี
ป่าชายเลนในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง    มติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 

 ๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) จํานวน ๒ เรื่อง 
ได้แก่ (๑) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ (๒) ร่าง
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ 
(๑) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ของกรมชลประทาน (๒) โครงการ
ทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ 
(๓) (ร่าง) กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

      ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒    
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังรายงานผลการดําเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะท่ี ๒ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ดําเนินโครงการเงินกู้ฯ ภายในกรอบวงเงิน 
๗๘,๒๙๔.๘๕ ล้านบาท สํานักงบประมาณได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการเงินกู้ฯ จํานวน ๗๓,๘๕๙.๙๕ ล้านบาท 
โดยกระทรวงการคลังได้ดําเนินการจัดหาเงินสําหรับการดําเนินงานโครงการเงินกู้ฯ แล้วท้ังสิ้น จํานวน ๕๙,๓๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ จํานวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และเงินยืมกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
จํานวน ๙,๓๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายเงินท้ังสิ้น จํานวน ๕๑,๙๔๙.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๔ ของวงเงิน
จัดสรร (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ (๑) แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ระยะเร่งด่วน ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) จํานวน ๑๗,๕๓๘.๕๔ ล้านบาท และ (๒) แผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จํานวน 
๓๔,๔๑๐.๘๗ ล้านบาท 
                ๒. ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีหน่วยงานท่ียังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ท้ังสิ้น จํานวน ๑๐ หน่วยงาน 
๑๗ โครงการ วงเงินรวม ๕,๗๓๙.๗๗ ล้านบาท โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการเงินกู้ฯ คือ ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
                ๓. โครงการเงินกู้ฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติเม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ มีโครงการที่คาดว่าจะดําเนินการเบิกจ่าย  
ไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวนท้ังสิ้น ๗ หน่วยงาน ๒๒ โครงการ ซ่ึงมีแผนการเบิกจ่ายผูกพันปีงบประมาณ 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ รวมท้ังสิ้น จํานวน ๑,๕๐๘.๕๒ ล้านบาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
(เพ่ิมเติม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น จํานวน ๑๘๗,๘๗๗,๒๐๐ บาท ให้กองทัพบกเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําตามนโยบาย
ของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เพ่ิมเติม จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการขุดลอกคลองบางสองร้อย (เพ่ิมเติม) ระยะทาง ๒๐.๖ กิโลเมตร (๒) โครงการ
ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยโม้เต็ง ตําบลน้ําพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และ (๓) โครงการงานก่อสร้างประตูระบายน้ําบางกระ ตําบล
หนองกลางนา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงกลาโหมดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การขุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ําในช่วงฤดูฝน อาจทําให้การขุดลอกไม่สามารถดําเนินการได้ตามระยะเวลา และบรรลุเป้าหมาย 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ําและการระบายน้ําเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรตามท่ีต้ังไว้ หรืออาจต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีสูงกว่าปกติ
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีต้ังไว้ จึงควรเร่งรัดการดําเนินการอย่างระมัดระวัง เพ่ือสามารถดําเนินการแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน     
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย 
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                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ ดังนี้ 
              ๑. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงความคืบหน้าการดําเนินงานด้านระบบราง โดยเฉพาะ
โครงการที่จะมีผลเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ให้สาธารณชนทราบ โดยให้ชี้แจงในรายละเอียดในประเด็นท่ีสําคัญต่าง ๆ 
เช่น เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินโครงการ รูปแบบการลงทุนท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ ความคุ้มค่า และการกระจายความเจริญ
สู่ภูมิภาคและท้องถ่ิน 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) เร่งรัดการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยให้ชัดเจน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ เช่น การกําหนดหลักเกณฑ์
และราคาการให้เช่าท่ีดินให้สอดคล้องกับราคาตลาด การพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการพัฒนาทรัพย์สินเพ่ือสนับสนุนกิจการ
ขององค์กรหรือสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดยให้นําแผนดังกล่าวเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาโดยด่วน
ต่อไป 
                ๓. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการผลิต
สุรากลั่นชุมชนให้ถูกต้องและปลอดภัยย่ิงข้ึน นั้น เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ยังมีผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาตและดําเนินการ
อย่างไม่ถูกสุขลักษณะ และก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ด่ืม ก่อให้เกิดปัญหานํ้าเสีย รวมท้ังผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น 
อุบัติเหตุ การก่อเหตุทะเลาะวิวาท จึงให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในเร่ืองนี้  
ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ให้ทันในช่วงวันหยุดราชการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และให้กํากับดูแลการดําเนินการตาม
มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
    ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ ดังนี้ 
              ๑. ตามที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือพิจารณาข้อเสนอของ    
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องด่ืมท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ นั้น 
ในการหารือดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเชิญผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมด้วย เพ่ือให้มีการพิจารณาในประเด็นท่ีครอบคลุมถึง
เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้บริโภคด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดแนวทางความร่วมมือ
ด้านพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การใช้ประโยชน์จากน้ําในแม่น้ําโขงเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า การร่วมลงทุนด้านสายส่ง
ไฟฟ้า ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการดําเนินการ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ และภาระงบประมาณ   
ท่ีเกิดข้ึนด้วย 
                ๓. ตามที่กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้จัดทําข้อมูลประมาณการความต้องการกําลังคนในสาขา
ต่าง ๆ แล้ว นั้น ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง 
เร่งผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการดังกล่าว และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในอนาคตด้วย 
รวมท้ังเร่งผลิตแรงงานในสาขาท่ีต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก คนดูแลคนชรา โดยอาจพิจารณาความเป็นไปได้
ในการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อให้แก่แรงงานกลุ่มดังกล่าวในรูปของกองทุนหมุนเวียน 
                ๔. ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานท้ังระบบ
ให้เป็นปัจจุบัน โดยจําแนกประเภทแรงงานให้ชัดเจน เช่น แรงงานต่างด้าว แรงงานผู้พิการ 
                ๕. ให้กระทรวงมหาดไทยสํารวจความเหมาะสมในการจัดให้มีพ้ืนท่ีรองรับการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
เช่น ตลาดชุมชนในระดับตําบลและอําเภอ ตลาดกลางระดับจังหวัด ท้ังนี้ ให้นําเสนอข้อมูลและแผนการดําเนินงานดังกล่าว          
ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ได้มาตรฐานสากลและ
เป็นท่ียอมรับของตลาดต่างประเทศ เช่น การพัฒนาทักษะฝีมือของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP 
ตามความต้องการของตลาด การเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก เช่น ก๊าซแอลพีจี ไบโอดีเซล เอทานอล ตลอดท้ัง
กระบวนการตั้งแต่กระบวนการผลิต การจําหน่าย และโครงสร้างต้นทุน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตาม
และประเมินสถานการณ์การตลาดเอทานอลทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณากําหนดมาตรการส่งเสริมการนําผลผลิต
ทางการเกษตรของเกษตรกร เช่น อ้อย มาใช้ในการผลิตเอทานอล 
                ๒. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน (สํานักงานประกันสังคม) 
และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในการได้รับบริการด้านสุขภาพของผู้พิการ
ท่ีมีงานทําและเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และผู้พิการท่ียังไม่มีงานทําและเป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีความสอดคล้องเท่าเทียมกัน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการรวบรวม
ผลการดําเนินงานของรัฐบาลท่ีสําคัญในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและต่างประเทศได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง 
                    ๓.๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีการกําหนดแผนงานหรือโครงการสําคัญและตัวชี้วัด
ความสําเร็จท่ีเป็นรูปธรรม รวมท้ังให้กําหนดกรอบการประเมินผลการดําเนินงานทุก ๑ ปี และ ๕ ปี เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงานของรัฐบาลต่อไป 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและสภาพสังคมของแต่ละพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมีการใช้ภาษาท้องถ่ินของตนเองอยู่มาก 
                    ๓.๔ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการทําลายแผง 
Solar Cell ท่ีไม่ใช้งานแล้ว นั้น เนื่องด้วยปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับสําหรับการกําจัดวัตถุหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ท่ีหมดอายุการใช้งานแล้วเป็นการเฉพาะ เช่น Solar Cell จึงให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณากําหนดมาตรการทางกฎหมาย
สําหรับการทําลายวัตถุดังกล่าวท่ีหมดอายุจากการใช้งาน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง  การขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง การติดตามประเมินผลนโยบายการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์ในประเทศ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 
๕ ล้านบาท) และการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง การติดตามประเมินผล

นโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท) และการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลเสนอ 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

 ๒. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล และรายงานความคืบหน้าให้ทราบ ดังนี้ 

 ๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนท่ีนําทางตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
และกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันจัดทําแผนท่ีนําทางในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

 ๒.๒ มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมดําเนินการรวบรวมข้อมูล สถิติ สถานะทางคดีท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์   
ไม่สงบทางการเมือง และรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ๒.๓ ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิจารณานํานโยบายสําคัญของรัฐบาลในเรื่อง
ตําบลละ ๕ ล้านบาท และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาล  
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 ๒.๔ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ ควรมีการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางคดีของศาลทหาร  

 ๒.๕ การแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) การแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอําพราง (Nominee) ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวอย่างจริงจัง  
 ๓. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า “ให้สรุปในภาพรวมเป็นกิจกรรม บูรณาการ และประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจง่าย 
เช่น การนําเสนอด้วย Infographics” 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามประเด็นเรื่องสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ระหว่างเดือน
มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามประเด็นเรื่องสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่าง
เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ประเด็นเร่ืองท่ีเป็นหลักการ 

 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน จากงบประมาณท้ังสิ้น ๓๗,๕๔๒.๙๖๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 
๑๐,๘๕๒.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙ 

 ๑.๒ การเจรจาหรือจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ การสัมมนาระดับสูง เรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองท่ีย่ังยืน    
ครั้งท่ี ๗ (7th High Level Seminar on Environmentally Sustainable Cities : 7th HLS ESC) การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Assembly : UNEA) การประชุมหารือระดับรัฐมนตรี (Ministerial-level policy review 
session) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑.๓ การจัดทําโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ อย่างเคร่งครัด การประกาศเชิญชวนผู้ท่ีสนใจได้ทราบล่วงหน้าในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและโปร่งใส การจัดทํามาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งเวียนข้ันตอนการจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ ให้หน่วยงานภายในทราบและถือปฏิบัติ พร้อมท้ังจัดทําคู่มือข้ันตอนการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ตลอดจนกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามกระบวนการ ข้อระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง
แจ้งข้อมูลข่าวสารให้หน่วยงานภายนอกทราบ  

 ๑.๔ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการขับเคลื่อนกฎหมาย รวม ๑๒ ฉบับ ซ่ึงสอดคล้อง
กับหลักการ ๓ ประการ คือ (๑) ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีแท้จริงของการบังคับใช้กฎหมาย (๒) พึงระวังการแก้ไขกฎหมาย   
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ท่ีเป็นการเพิ่มอํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ (๓) ให้มีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

 ๑.๕ การแต่งต้ังคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ได้แจ้งรัฐวิสาหกิจในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด 

 ๒. เรื่อง/โครงการสําคัญเร่งด่วน  
 ๒.๑ การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทําโครงการสร้างโรงไฟฟ้า

จาก RDF (Refuse Derived Fuel) ในพ้ืนท่ีทหาร โดยให้เอกชนลงทุน 
 ๒.๒ การบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศ การจัดทําโครงการแก้มลิงเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา โดยใช้พ้ืนท่ี

ราชพัสดุ พ้ืนท่ีราชการหรือพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และนิคมอุตสาหกรรม 

 ๒.๓ การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning)      
การดําเนินการกําหนดแนวทางและมาตรการเชิงรุกในการดําเนินการแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรในระยะยาวเป็นอํานาจ
หน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ๒.๔ การจัดหาท่ีดินทํากินให้แก่เกษตรกร โดยแนวทางการจัดหาท่ีดินให้แก่เกษตรกรในลักษณะท่ีไม่ได้มีกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดินแต่อนุญาตให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทต่าง ๆ 

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

 ๒.๖ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม ได้ดําเนินงานร่วมกับศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียน และประสานส่งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขตามอํานาจหน้าท่ีในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒.๗ การรวบรวมกฎหมายระเบียบท่ีล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วนและจัดลําดับความสําคัญของร่างกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมายเดิมและเสนอร่างกฎหมายใหม่ตามแผนเสนอ
ร่างกฎหมายของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจํานวน ๑๒ ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง  กําหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

             คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า เนื่องจากวันอังคารท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตรงกับวัน
อาสาฬหบูชา และวันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันเข้าพรรษา ซ่ึงเป็นวันหยุดราชการ รวมท้ังวันจันทร์ท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ) ดังนั้น ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเฉพาะในวันอังคารท่ี ๕, 
๑๒ และ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น หากหน่วยงานของรัฐมีเรื่องใดเร่งด่วนท่ีจําเป็นจะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี ขอให้หน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของเรื่องเร่งดําเนินการจัดทําเรื่องส่งไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ทันเวลาต่อการประชุมท่ีกําหนดในเดือนกรกฎาคม
ดังกล่าวต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง  การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันพุธท่ี ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีกําหนดจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุม International Conference on Blue Ocean 
Strategy for Development ณ ประเทศมาเลเซีย ในวันอังคารท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ซ่ึงให้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานงานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ท่ี ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ซ่ึงพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ซ่ึงท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                    ๑.๒ ให้เสนอข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมท่ี ๙๙-๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) และ
สมัยประชุมท่ี ๑๐๓-๑๐๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘) จํานวน ๕ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือทราบ 
                    ๑.๓ เห็นชอบให้ถอนร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวไปประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพ่ือทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่ง สั่ง ณ วันท่ี ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าภูทับเบิก ในท้องท่ีตําบลวังบาลและตําบลบ้านเนิน อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สั่ง ณ วันท่ี ๕ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๓. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครอง
ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย สั่ง ณ วันท่ี ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๔. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สั่ง ณ วันท่ี ๕ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (แก้ไข
เพ่ิมเติมคําสั่งดังกล่าวเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน) 
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล   
ในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๓. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๔๘/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ยกเลิกประกาศเก่ียวกับการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่ง
แทนตําแหน่งท่ีว่าง) 
                ๔. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง การกํากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร       
ต่อสาธารณะ สั่ง ณ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน และ

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน  
สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ระหว่าง
การถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔ สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง สรุปการขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๑๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-   

๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปการขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๑๙ (ระหว่าง
วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 

 ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานท่ีสําคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถ่ิน การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ดํารงธรรม
ท่ัวประเทศ ๒,๗๐๗,๓๗๔ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๒,๖๒๔,๙๘๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๖ ส่วนการดําเนินงานในระยะต่อไปยังคง
เน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณ์ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศในภาพรวม 

 ๒. การปฏิรูปประเทศ การดําเนินการเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการประสานงาน    
รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ) ได้พิจารณาประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป 
เช่น การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) และเศรษฐกิจเพ่ือสังคม (Social Economy) เป็นต้น 

 ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานท่ีสําคัญ ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การพัฒนาระบบราง
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลแรงงานผ่านระบบ Online ระหว่างไทย-กัมพูชา ความร่วมมือการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ระหว่างไทย-เวียดนาม การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง การขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบแนวทางหลักเกณฑ์ และข้ันตอนการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เสนอคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะรายการที่มีความจําเป็น
เร่งด่วนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
                              ๑.๑.๑ เป็นรายจ่ายท่ีสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ แผนแม่บทระดับชาติ นโยบายสําคัญของรัฐบาล 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                              ๑.๑.๒ เป็นรายจ่ายท่ีต้องดําเนินการตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเป็นรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเร่ืองน้ําอุปโภคบริโภค น้ําเพ่ือการเกษตร การป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ    
ในเรื่องน้ําท่วมหรือภัยแล้ง หรือเป็นรายจ่ายท่ีส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน สิ่งแวดล้อม 
หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือเป็นรายจ่ายท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ท้ังนี้ การเสนอคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว 
ไม่ควรทําให้เกิดภาระรายจ่ายประจําเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องและไม่ควรผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีในปีต่อ ๆ ไป โดยส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเสนอคําขอต้องมีศักยภาพท่ีจะดําเนินงานและมีความพร้อมท่ีจะดําเนินการได้ทันทีและต้องเสนอ
โครงการ/รายการ ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ 
                    ๑.๒ ข้ันตอนในการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน 
                              ๑.๒.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน จัดทําคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่าการดําเนินงานนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบ  
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และให้เสนอขอรับความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด รวมท้ัง
รวบรวมจัดส่งให้สํานักงบประมาณ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
                          ๑.๒.๒ สําหรับหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ ให้ย่ืนคําขอแปรญัตติ
ต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยตรง 
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพ่ือท่ีสํานักงบประมาณจะได้สามารถประมวลผลภาพรวมการขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                               ๑.๒.๓ ให้สํานักงบประมาณพิจารณาคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และนําเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีในวันอังคารท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อไป 
                ๒. เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมเรื่องดังกล่าวส่งไปยัง
สํานักงบประมาณเพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีสํานักงบประมาณเสนอต่อไป 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (เพ่ิมเติม) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการให้กรมการปกครองเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปี ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป จํานวน ๒๕๘,๐๑๙,๒๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (เพ่ิมเติม) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังในการประชาสัมพันธ์    
ให้กลุ่มคนพิการ เช่น บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้รับรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ 
และการลงประชามติอย่างท่ัวถึงต่อไปด้วย 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๖) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) 

ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๑๖) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ผลงานสะสมท่ีทําได้ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๗ 
 ๑.๒ การส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง ไม่มีการส่งมอบพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม ส่งมอบแล้ว ๑๐๓-๒-๑๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔ 
 ๑.๓ ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การส่งมอบพ้ืนท่ีท่ีเหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง

ตามท่ีได้รับอนุมัติ และกระทบกับการใช้พ้ืนท่ีในการจัดกองวัสดุหรือประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างก่อนนําไปติดต้ัง ซ่ึงตามแผนงาน   
ผู้รับจ้างจะใช้เวลาก่อสร้างงานส่วนดังกล่าว เป็นเวลา ๓๗๖ วัน รวมท้ังกรณีชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จํานวน ๑๙ ครอบครัว 
ไม่ได้รับสิทธ์ิเข้าอยู่อาศัยในท่ีพักแห่งใหม่ ซ่ึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จะดําเนินการปรับปรุงแฟลตดังกล่าว 
แต่ปัจจุบันยังอยู่ในข้ันตอนสํารวจและประเมินราคา 
 ๑.๔ คณะทํางานติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ มีความเห็นว่า (๑) การขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป
จํานวน ๓๘๗ วัน ไม่สามารถทําให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกท้ังยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก 
(๒) พ้ืนท่ีท่ียังไม่ได้ส่งมอบให้ผู้รับจ้างท่ีจะต้องเร่งรัดดําเนินการ ได้แก่ พ้ืนท่ีบ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ 
โรงเรียนโยธินบูรณะ และชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า และ (๓) ควรให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเร่งรัดการดําเนินการ
ขายซากอาคารเพื่อให้สามารถส่งมอบพ้ืนท่ีให้แก่ผู้รับจ้างได้โดยเร็ว 
 ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต้ังคณะทํางานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
 
 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลกัการร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดตําแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพ่ิมอีก ๑ ประเภท คือ ประเภทอํานวยการ 
และกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งตามประเภทและระดับในแต่ละสายงานท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีแนบท้าย 
กฎ ก.ค.ศ. โดยเพ่ิมตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น และระดับสูง รวมท้ังเพ่ิมสายงานในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
อีก ๑ สายงาน คือ สายงานทรัพยากรบุคคล ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการกําหนดให้มีตําแหน่งประเภทอํานวยการ     
ในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน ควรกําหนดเฉพาะในส่วนราชการท่ีเทียบเท่าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกองตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และในการพิจารณาให้หัวหน้าส่วนราชการท่ีจัดต้ังโดย
กฎหมายท่ีตํ่ากว่าระดับกฎกระทรวงมีเงินประจําตําแหน่ง ควรกําหนดให้มีกลไกการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าวเพ่ิมเติมให้มีความ
ใกล้เคียงกับกลไกพิจารณาการจัดต้ังส่วนราชการท่ีเป็นกฎหมายระดับกฎกระทรวงด้วย เพ่ือควบคุมไม่ให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ภาครัฐในภาพรวมเพ่ิมข้ึน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงบประมาณกรณีภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินประจําตําแหน่ง       
ท่ีจะเกิดข้ึน ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการดังกล่าว ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป     
ให้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดข้อยกเว้นลักษณะต้องห้ามของพนักงานราชการกรณีเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเม่ือผู้นั้น   
ได้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี รวมท้ังกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อกลั่นกรองบุคคลดังกล่าวก่อนการจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้สํานักงาน ก.พ. รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นว่าการจะจ้างควรต้องพิจารณาลักษณะความผิด     
ท่ีถูกลงโทษประกอบกับลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการปรับปรุงระเบียบ
ดังกล่าว ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในโอกาสแรกก่อน 
และหากไม่เพียงพอ ก็ให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นท่ีพิเศษ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ
จากคนละหนึ่งพันบาทต่อเดือน เป็นสองพันบาทต่อเดือน โดยให้กระทรวงการคลังมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา   
เงินสวัสดิการฯ และกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากําหนดสํานักงานท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีพิเศษ และคณะกรรมการพิจารณากําหนด
สํานักงานท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีพิเศษระดับจังหวัด รวมท้ังกําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าว ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินสวัสดิการฯ 
ควรคํานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และความไม่ซํ้าซ้อนกับสวัสดิการประเภทอ่ืน เพ่ือไม่ให้เป็นภาระงบประมาณแผ่นดินมากเกิน
ความจําเป็นในอนาคต สําหรับภาระงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

     ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้      
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ  
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
   เรื่อง  ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการดําเนินตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตในการดําเนินตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงาน
โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าท่ี การกระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) การดําเนินตามนโยบายส่งเสริมการผลิตหรือปลูกยางพารา 
และ (๒) การตลาดยางพารา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ 
การยางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม
ของข้อเสนอแนะดังกล่าว และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทํารายงานผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองนี้
ในภาพรวมส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่ง เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้ว 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙     

   เรื่อง  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 ๑. เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ ดังนี้ 

 ๑.๑ ให้ อ.ก.พ. กระทรวงเกลี่ยอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เว้นแต่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าท่ี (๑) รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซ่ึงเป็นข้าราชการซ่ึงดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญ โดยมีอํานาจหน้าท่ีตามที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กําหนดหรือมอบหมาย (๒) หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ซ่ึงเป็นข้าราชการซ่ึงดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือระดับชํานาญการพิเศษ ทําหน้าท่ีรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 
แล้วแต่กรณี ตามที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมอบหมาย ท้ังนี้ การเกลี่ยอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่งให้
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ ในกรณีท่ี   



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

ส่วนราชการไม่มีอัตราว่างเพียงพอ ให้พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อไป แล้วรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติทราบ 

 ๑.๒ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ รวมท้ังส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีโดยเคร่งครัด โดยในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประสานงาน ร่วมมือ หรือดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสั่งการหรือร้องขอ แล้วแต่กรณี 

 ๑.๓ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกัน
กําหนดแนวทางการบริหารงานและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง
แนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 ๑.๔ ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ     
การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการให้รางวัลตอบแทนผู้ทําประโยชน์ หรือการดําเนินการอ่ืนใดในการยกระดับ
ธรรมาภิบาลและเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้ส่วนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป และควรพิจารณาทบทวนชื่อตําแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ท่ีกําหนด
เป็นข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือระดับชํานาญการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน
กับตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ตามข้อ ๑๗ แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ท่ีกําหนดให้ข้าราชการดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นข้ึนไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 

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

  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดการดําเนินคดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ กับเอกชน 
และข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง รวม ๑๘ เรื่อง โดยเป็นการดําเนินคดีระหว่าง    
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ กับเอกชน ได้พิจารณาคดีเสร็จสิ้น รวม ๓ เรื่อง และข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง ได้พิจารณาคดีเสร็จสิ้น รวม ๑๕ เรื่อง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ
ประธานกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอ และแจ้งให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดส่งเร่ืองคืนตัวความหรือส่งคําตัดสินชี้ขาด และมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้คู่กรณีทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงซ่ึงจะต้องออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

จํานวน ๒ ฉบับ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 

และร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการค้าในข้ันตอนต่าง ๆ และ
การปรับปรุงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการพิจารณาปรับข้อความในข้อ ๒ ของร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น “ในกรณีท่ีมีการตั้งตัวแทนหรือต้ังผู้รับมอบอํานาจเป็นหนังสือ
ได้กระทําในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยหัวหน้าสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงประจําอยู่ ณ ประเทศท่ีผู้ต้ัง
ตัวแทนหรือต้ังผู้รับมอบอํานาจมีถ่ินท่ีอยู่ หรือโดยพนักงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ท่ีประจําอยู่ ณ ประเทศ
ท่ีผู้ต้ังตัวแทนหรือผู้รับมอบอํานาจมีถ่ินท่ีอยู่” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานและไม่ขัดต่ออํานาจหน้าท่ีท่ีบัญญัติไว้ ไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

    ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาเร่งรัดปรับปรุงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมท้ังเพ่ือยกระดับสถานะของประเทศไทยจากประเทศคู่ค้าให้สูงข้ึน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้การดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และสอดคล้องกับสภาพบ้านเมือง   
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่าง ๆ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้รับความเห็นของคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกับบรรดาค่าธรรมเนียมรายปีหรือ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดําเนินการจัดเก็บควรตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

 ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การให้ความสําคัญกับความพร้อมผู้ตรวจสอบเอกชนในการตรวจสอบโรงงานตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ค่าใช้จา่ยและวิธีการชําระเงินในการตรวจสอบโรงงานให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม การตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบฯ อย่างสมํ่าเสมอ การพิจารณากําหนดระยะเวลาท่ีโรงงานต้องย่ืนเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีระยะเวลาท่ีนานขึ้นก่อนท่ี
ใบอนุญาตสิ้นอายุ การกําหนดให้มีการประกันภัยหรือหลักประกันหรือกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ควรมีการ
พิจารณากําหนดรายละเอียดให้ชัดเจน ท้ังในเร่ืองความเหมาะสมและรูปแบบของหลักประกัน ประเภทของขอบเขตของความเสียหาย 
และแนวทางการใช้จ่ายเงินเพ่ือเยียวยาความเสียหาย การพิจารณาทบทวนการกําหนดให้สามารถนําความตกลงระหว่างประเทศ 
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาประกอบการพิจารณาการออกกฎกระทรวง โดยให้มีรายละเอียดเพ่ิมเติม
ท่ีชัดเจนและคํานึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการโอนใบอนุญาตของกิจการท่ีไม่
สามารถ    ต้ังโรงงานหรือประกอบกิจการภายในระยะเวลา ๕ ปี ได้ และให้สามารถโอนใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นทอดได้ ควรมี
การพิจารณาถึงผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ อย่างรอบด้าน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 ๓. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บหรือชําระค่าชลประทานตลอดจนการยกเว้น ลดหย่อน 

หรือวิธีการผ่อนชําระค่าชลประทาน พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บหรือชําระค่าชลประทานตลอดจน
การยกเว้น ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนชําระค่าชลประทาน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บ
หรือชําระค่าชลประทานตลอดจนการยกเว้น ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนชําระค่าชลประทาน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ท่ีเห็นว่า ในการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงฯ ในรายละเอียดจะต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีกรมชลประทานกําหนด ซ่ึงระเบียบฉบับนี้
กรมชลประทานมิได้นํามาเสนอควบคู่กับร่างกฎกระทรวงฯ ในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคร้ังนี้ กรมชลประทานจึงควรเร่งรัด
ดําเนินการร่างระเบียบดังกล่าวนี้ ให้ทันต่อการประกาศใช้กฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา รวมท้ังควรทําการสํารวจปัญหา   
การจัดเก็บ การยกเว้น ลดหย่อน หรือการผ่อนชําระ ค่าชลประทานในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดเก็บค่าชลประทาน ท้ังในและนอกเขต
ชลประทาน เพ่ือนํามาประกอบการจัดทําร่างระเบียบท่ีกรมชลประทานกําหนด และเพ่ือให้ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้สามารถ
ครอบคลุมและแก้ไขปัญหาการจัดเก็บค่าชลประทานท่ีเกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง จํานวน ๖ ฉบับ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จํานวน ๖ ฉบับ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทเรือท่ีได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดประเภทเรือท่ีได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจําเรือ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด
มาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจําเรือ 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
อนามัยบนเรือ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยบนเรือ 



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

  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐

                   ๑.๔ ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานเครื่องมือหรืออุปกรณ์และมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน  
บนเรือ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรฐานเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์และมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ 
                    ๑.๕ ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล และใบประกาศการปฏิบัติ
ด้านแรงงานทางทะเล การต่ออายุ และการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 
                    ๑.๖ ร่างกฎกระทรวงการมอบอํานาจการตรวจเรือ การออกใบสําคัญรับรองด้านแรงงานทางทะเล และการสลักหลัง
ใบสําคัญรับรอง แก่องค์กรท่ีได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการมอบอํานาจ การเพิกถอนการมอบอํานาจ วิธีการประเมินผลการดําเนินงาน และการประกาศรายชื่อองค์กร      
ท่ีได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานซ่ึงร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เร่งรัดการออกกฎหมายลําดับรองตามมาตรา ๓๕ 
และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้กฎหมายแม่บทมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และสามารถ
ปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล 
และกิจการห้องเย็น พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และ
กิจการห้องเย็น และกําหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้มีสํานักงานสาขาในกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล กิจการห้องเย็น 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ธุรกิจบริการ จํานวน ๖ ประเภท ได้แก่ (๑) ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (๒) ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (๓) การประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน (๔) ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน (๕) ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และ (๖) ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย เป็นธุรกิจบริการท่ีได้รับยกเว้นไม่อยู่ใน (๒๑) ของบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการท่ีคนไทยมีความพร้อมท่ีจะแข่งขันในการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวได้ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหน่ง

ประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการศาลปกครอง) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (วาระ  
การดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการศาลปกครอง) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ตําแหน่งประธาน  
ศาลปกครองสูงสุดมีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปีและดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว และปรับปรุงโทษทางวินัยตุลาการศาลปกครอง
กรณีกระทําผิดวินัยท่ีมิใช่การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้เหมาะสมย่ิงข้ึน ตามที่ศาลปกครองสูงสุดเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายเพ่ือกําหนดให้ประธานศาลปกครองสูงสุดมีวาระการดํารงตําแหน่งท่ีแน่นอน
และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว และการกําหนดให้ประธานศาลปกครองสูงสุดท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระหรือลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว
ก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งแต่ยังไม่พ้นจากตําแหน่งตุลาการศาลปกครอง ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในตําแหน่งอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกาศกําหนด โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง รวมท้ัง



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ตํ่ากว่าเดิม เป็นการกําหนดให้สอดคล้องกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด   
ท่ีกําหนดข้ึนใหม่และอาจเทียบเคียงได้กับการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลยุติธรรม จึงเห็นควรสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกฎหมายในประเด็นดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการศาลปกครอง) 
ตามที่ศาลปกครองสูงสุดเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบข้อสังเกตและผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 
[ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ 
เป็นผู้เสนอ] โดยการแก้ไขเรื่องนี้เป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงมีผลใช้บังคับสําหรับคดีอาญาเป็นการท่ัวไป 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนอ่ืนอีก รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 
ปัญหาทางปฏิบัติ และปัญหาเชิงนโยบาย สมควรที่จะต้องนํามาประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือให้การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาในคร้ังนี้ ดําเนินการด้วยความรอบคอบ เป็นไปอย่างเป็นระบบท่ีจะอํานวยความยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนและผลประโยชน์ของรัฐ และเป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
                ๒. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (นายมหรรณพ 
เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในกําหนดเวลา 
พร้อมแจ้งข้อสังเกตดังกล่าวไปเพื่อประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดให้ธุรกิจบริการด้านวิชาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ
และสังคม ด้านคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจบริการอื่นท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด เป็นพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ตัดร่างมาตรา ๓ (๙) ออกตามความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเห็นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กิจการต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว   
ได้รับทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการจดทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีภาครัฐจัดให้ และควร
กําหนดให้ผู้ประกอบการรายงานเป็นประจําทุกปีว่ากิจการยังดําเนินการอยู่หรือไม่ เพ่ือให้ข้อมูลท่ีมีความแม่นยําและสามารถวิเคราะห์
การคงอยู่และการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการได้ รวมท้ังทราบถึงสถานการณ์และใช้กําหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การส่งเสริมต่อไป 
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณาอาหารสัตว์ และการพิจารณาการโฆษณา

อาหารสัตว์ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาอาหารสัตว์ และการพิจารณา
การโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดประเภทของส่ือโฆษณา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา



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

  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒

อาหารสัตว์ และการพิจารณาของผู้อนุญาตในการให้ความเห็นก่อนการโฆษณาอาหารสัตว์ว่า การโฆษณาอาหารสัตว์ใดเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างข้อ ๔ ท่ีกําหนดให้ผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาอาหาร
สัตว์ของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ย่ืนคําขอให้ผู้อนุญาต
พิจารณาพร้อมด้วยหลักฐานตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด อาจถือว่าเป็นการมอบอํานาจช่วง (Sub-delegation) ให้อธิบดี     
มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการพิจารณาว่าการโฆษณาอาหารสัตว์เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติฯ ซ่ึงอาจเป็นการออกกฎกระทรวงท่ีเกินจากขอบเขตของบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฯ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเข้า สถานที่ขาย หรือสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเข้า สถานท่ีขาย หรือสถานท่ี

เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดลักษณะอาคารและสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเข้า สถานท่ีขาย
หรือสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตลอดจนการเก็บรักษา เพ่ือควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ    
อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานผลิตและบรรจุสุราในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานผลิตและบรรจุสุราในทุกท้องท่ี     
ท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ต้ังโรงงานสุราในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรคํานึงถึงบริเวณท่ีต้ังโรงงานให้สอดคล้องกับบริเวณในการกําหนดใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง และควรพิจารณาหาแนวทางในการกํากับดูแลและควบคุมไม่ให้โรงงานสุราดําเนินการใด ๆ ท่ีมีผลกระทบในทางลบ   
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม 
บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุอันตราย บทบัญญัติสําหรับการนําผ่าน การนํากลับเข้ามา และส่งกลับออกไป ซ่ึงวัตถุอันตราย 
อายุใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับการควบคุมวัตถุอันตราย เพ่ิมข้อบทยกเว้นในการนํา
วัตถุอันตรายมาใช้สําหรับการศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตราย และ
เพ่ิมบทลงโทษ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกต
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการยกระดับคณะกรรมการวัตถุอันตรายขึ้นเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตรายแห่งชาติ    
ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการอาจไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง การปรับปรุง
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย) ซ่ึงกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมายว่าไม่ควรมี
ข้อกําหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เว้นแต่มีความจําเป็น เพื่อให้มีการประสานนโยบายหรือเป็นอํานาจของ
นายกรัฐมนตรีโดยตรงท่ีจะกําหนดนโยบายหรือบริหารกฎหมายนั้น และข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการกําหนด



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

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

นิยามการนํากลับเข้ามาและการส่งกลับออกไป แยกจากการนําเข้าและการส่งออก และกําหนดให้มีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วแต่กรณีตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ รวมท้ังเพ่ิมเติมข้อความ “ท้ังนี้ การผ่อนผันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบกําหนด” ท้ายความในมาตรา ๒๐/๓ แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น และหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบจะได้ออกหลักเกณฑ์ได้ทันต่อเหตุการณ์ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
พิจารณากําหนดแนวทางและแนวปฏิบัติท่ีมีความชัดเจนสําหรับการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นร่วมท่ีสําคัญ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เป็นระบบ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป 
 ๓. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. ....    

มีสาระสําคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลในคดีอาญา โดยให้นําเงินค่าปรับตาม    
คําพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว และการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลย    
ท่ีหลบหนีในชั้นศาล ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับประเด็นการจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย 
เงินสินบนและเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับจากเงินค่าปรับตามคําพิพากษาในคดีอาญา ตามร่างมาตรา ๙ ไม่มีความจําเป็นต้องบัญญัติ
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจ
กําหนดข้อบังคับอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการใด ๆ หักรายจ่ายจากเงินท่ีจะต้องส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เพ่ือจ่ายเป็นสินบน
รางวัลหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้ได้มาซ่ึงเงินอันพึงต้องชําระให้แก่รัฐบาลได้ และควรพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับความซํ้าซ้อนกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจตามกฎหมาย อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ซ่ึงไม่ใช่เจ้าพนักงาน
ตามกฎหมาย งบประมาณและความคุ้มค่า หลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวของเจ้าพนักงานหรือศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา สิทธิของบุคคลผู้แจ้งความนําจับในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ รวมท้ังเห็นว่าชื่อร่างพระราชบัญญัตินี้    
ยังไม่สอดคล้องกับเนื้อหาร่างกฎหมายท่ีกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 ๒. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง โครงการเพ่ือการปฏิรูปในระยะท่ี ๑ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดทําโครงการเพื่อการปฏิรูปในระยะท่ี ๑ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
โดยเฉพาะเรื่องท่ีมีผลโดยตรงต่อประชาชนหรือเป็นความคาดหวังของประชาชน โดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และ
ส่วนราชการท่ีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้จัดทําแผนงาน/โครงการที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนหรือเป็นความคาดหวัง
ของประชาชน รวม ๑๑ ส่วนราชการ จํานวน ๒๒ โครงการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านความม่ันคง ๑๑ โครงการ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑ โครงการ และ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ๓ โครงการ ท้ังนี้ กระทรวงยุติธรรมจะดําเนินการ
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และจะรายงานผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
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                                    (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔

     ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดําเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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���������	���������������� 



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓ ครั้ง มีมติคณะรฐัมนตรี รวมทั้งสิน้   
๒๓๘ เรื่อง  
                               แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                   

แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในชว่งต้ังแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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รวมทั้งสิ้น  ๒๓๘ เร่ือง

จํานวนเรื่อง 

เดือน 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๙๕ เรื่อง วาระ
เพ่ือทราบ ๑๒๘ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๑๑ เรื่อง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรฐัมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี

 

 

––  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95

128
ป, 4

อ, 11

วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง (๑.๖๘ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๙๕ เรื่อง (๓๙.๙๒ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๑๒๘ เรื่อง (๕๓.๗๘ %) 

วาระอื่น ๆ ๑๑ เรื่อง (๔.๖๒ %) 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๘  เร่ือง



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

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๒๒๓ เรื่อง  
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๙๕   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๘๐  เรื่อง  วาระจร   ๑๕  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๒๘    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๒๐  เรื่อง  วาระจร    ๘   เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องเพ่ือทราบ

๘๐

๑๒๐

๑๕ ๘

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จํานวนเรื่อง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๓ เร่ือง
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                 (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
      
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้า
สู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๓๘ เรื่อง ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
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ทส.
คค.
กษ.
พม.
กก.
กต.
กค.
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นร.

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๘  เร่ือง
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 
 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๑๙ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๑๙ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 
 

เรื่องทั่วไป
๑๖๐ เรื่อง
๖๗.๒๓ %

เรื่องกฎหมาย
๗๘ เรื่อง
๓๒.๗๗ %

นโยบายรัฐบาล
119

50.00% ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

119
50.00%

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๘  เร่ือง

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๑๙ เรื่อง 
๕๐.๐๐ % 

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๑๙ เรื่อง 
๕๐.๐๐ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๘  เร่ือง 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๒

๒๕

๗
๒ ๓

๓๑

๑ ๐
๔

๒๘

๑๖

จํานวนเรื่อง 

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

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

  

รวมทั้งสิ้น  ๑๑๙ เร่ือง
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑๒

๓๒

๔๔

๖

๒๑

๔

จํานวนเรื่อง 

ด้าน(๖)   (๕)  (๔)  (๓)  (๒)  (๑)   

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๑๙ เร่ือง
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จํานวน ๖๕ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 

 
 

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

 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีจํานวน ๑ คณะ 
ดังน้ี 
  - คณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล 
 

กทม. และปริมณฑล
จํานวน ๗ เรื่อง

๑๐.๗๗ %

ภาคกลาง
จํานวน ๑๓ เรื่อง

๒๐.๐๐ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๑๓ เรื่อง

๒๐.๐๐ % 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๑๗ เรื่อง

๒๖.๑๕ %

ภาคตะวันตก
จํานวน ๑ เรื่อง

๑.๕๔ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๔ เรื่อง

๖.๑๖ %
ภาคใต้

จํานวน ๑๐ เรื่อง
๑๕.๓๘ %

๑๓
๒๒ ๑๙

๕๑

๗ ๔
๑๓ 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.

รวมทั้งสิ้น  ๖๕ เร่ือง

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ีและร่างพระราชบญัญตัิท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ 
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 

 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๙๖๘/๕๙ [๒๖/๐๗/๒๕๕๙]
๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครอง
สูงสุด และวินัยตุลาการศาลปกครอง) 

๒๕๕๒๙/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙]

๓. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 
[ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 

๒๕๐๙๓/๕๙ [๑๒/๐๗/๒๕๕๙]

๔. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๗๙๘/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙]
๕. ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่ง

ศาลในคดีอาญา พ.ศ. .... 
๒๔๗๘๘/๕๙ [๐๕/๐๗/๒๕๕๙]

 
  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
             ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอน ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ ๑๐ 

รวม ๑๐ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มีจํานวน ๒๗ ฉบับ จําแนกตาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช 
บัญญัต ิ

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง ระเบียบ ประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตร ี   ๑   
กระทรวงการคลัง  ๔ ๑  ๓ 
กระทรวงศึกษาธกิาร  ๑    
กระทรวงคมนาคม  ๖    
กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ๑   
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ๒ ๑   
กระทรวงพาณิชย์   ๑   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๑   
กระทรวงวัฒนธรรม ๑     
สํานักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน    ๑  
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ๑   
สํานักงานศาลยุตธิรรม  ๑    

รวม ๒ ๑๔ ๗ ๑ ๓ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี ปช. สํานักงาน คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กห. กระทรวงกลาโหม ศป. สํานักงานศาลปกครอง 
กค. กระทรวงการคลัง ศย. สํานักงานศาลยุติธรรม 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ สม. สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ 
กก. กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตผ. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
คค. กระทรวงคมนาคม ป.ป.ท. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บจธ. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดนิ (องค์การมหาชน) 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
พน.   กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธกิาร   
สธ.   กระทรวงสาธารณสุข   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   
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