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                  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



     คํานํา 
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหน่ึงของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะการปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นต้น ดังน้ัน มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็นภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาลเท่าน้ัน ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง
ที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอื่นๆ ที่รัฐบาล
ได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 

  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพ
สะท้อนการทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น 
CD สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุป
สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติ
คณะรัฐมนตรีประเภทวาระการประชุม  ฯลฯ  เฉพาะเรื ่องที ่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที ่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น 
แผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ แนวทางการดําเนินการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล และแนวทาง
การดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบ การบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารน้ีแก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย 

 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 



 

 - ๑ - 

  
 
 
 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  

๔๓๓๘/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  
พ.ศ. ....  

  ๕๗๘๐/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๒ 

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....  ๓๗๒๓/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๒ 

ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๔๕๑๓/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๒ 

การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม  ๔๗๔๗/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๒ 

การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามา
ท างานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑  

๕๔๒๕/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๓ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ....  

๖๕๒๗/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๔ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

  

ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบกลาง รายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๖  

๕๗๔๐/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๔ 

ขอความกรุณาพิจารณาเห็นชอบการขยายผลการรับเด็กนักเรียนจาก ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เข้าเป็นนักศึกษาโครงการเพชรในตม  

๖๘๓๕/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๕ 

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

การประชุม Open Debate ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในหัวข้อ 
"Inclusive Development for the Maintenance  of International Peace 
and Security"  

๓๗๓๖/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๕ 

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่โกตากินาบาลู  ๓๕๗๗/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๖ 

สารบัญ 
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หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งบรูไน    
ดารุสซาลามว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต    
และหนังสือเดินทางราชการ  

๓๖๘๖/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๖ 

ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรม
ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  

๓๘๒๕/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๗ 

การรายงานผลการบริจาคข้าวเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศ
มาเลเซียและในพ้ืนที่ ๘ จังหวัดภาคใต้  

๔๓๒๑/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๗ 

สรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๒๑ (The 21st  Meeting 
of  Mekong  River Commission Council)  

๔๒๔๖/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๘ 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน
ทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๑  

๔๒๔๙/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๘ 

การเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

๔๓๑๖/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๙ 

การจดัท าบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงการศึกษาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู  

๔๔๐๘/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๑๐ 

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
โตโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  

๔๖๐๘/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๑๐ 

การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ            
แห่งสาธารณรัฐโตโก  

๔๖๑๑/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๑๐ 

รายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของมนตรีแห่งรัฐ     
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน  

๕๒๑๓/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๑๑ 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐  ๕๗๒๔/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๑๑ 

สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  

๕๗๗๐/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๑๒ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO อย่างไม่เป็นทางการ ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส  ๕๕๘๙/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๑๒ 

ผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ครั้งที่ ๖  

๕๘๖๕/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๑๓ 

การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล            
แห่งสาธารณรัฐเบลารุสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต      
และราชการ   

๕๘๕๐/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๑๔ 

การเสนอร่างความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เ พ่ือลงนาม          
และด าเนินการให้มีผลใช้บังคับ  

๕๘๔๒/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๑๔ 

การจัดท าความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างรัฐบาล         
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

๕๘๓๔/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๑๕ 
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รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม UNWTO/UNESCO World Conference on  Tourism 
and Culture: "Building a New Partnership" และการรับรองร่างปฏิญญาเสียมราฐ 
ว่าด้วยการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม–การสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่  

๗๐๐๖/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๑๕ 

การช าระเงินบ ารุงประจ าปีศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน  
IMT-GT (CIMT)  

๖๘๖๙/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๑๖ 

ร่างปฏิญญาเตหะราน  ๖๒๗๑/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๑๖ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

ขอเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคม     
ตามมติคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  

๖๖๒๒/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๑๗ 

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดการจ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานที่ให้นายจ้าง
จ่าย  พ.ศ. ....  

๕๖๔๙/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....  ๕๖๕๖/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๑๗ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ ไขปัญหาการค้ ามนุษย์  ปัญหา         
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ 
การท่องเที่ยวที่ เน้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

รายงานผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการขอทานทั่วประเทศ  ๖๖๑๙/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๖๓๒๒/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๑๘ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 
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     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้านสังคม เรื่อง การยกระดับ
สถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ  

๔๖๐๖/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๒๐ 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 

ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

     ๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
  

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
 ๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ    
     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

มติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง การก าหนด
ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานของรัฐอย่างอ่ืนที่อาจพึงมี ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ให้ครอบคลุม
พ้ืนที่เมืองเก่าด้วย  

๔๗๓๘/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๒๑ 

ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม  
ที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural   Heritage) 
และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  พ.ศ. ....  

๕๙๕๗/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๒๑ 

การด าเนินงานและแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง  
ด้านวัฒนธรรมของอาเซียน  

๖๓๙๗/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๒๒ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..)   
พ.ศ. ....  

๖๕๒๒/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๒๒ 

รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นเรื่องส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม-
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  

๖๒๐๐/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๒๓ 
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     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

การขออนุมัติด าเนินโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวง  
การต่างประเทศ ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๗)  

๓๗๓๙/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๒๓ 

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ

ของประชาชน 
  

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โครงการเตรียม
ความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
(Ebola) ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓๘๕๔/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๒๔ 

ขอความเห็นชอบในการด าเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซื้อยา  
และเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข  

๖๘๒๔/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๒๔ 

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....  ๕๖๗๙/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๒๕ 

    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
ผลการด าเนินงานตามแผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทาง   
ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ของกระทรวงคมนาคม  

๔๑๙๖/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๒๕ 

สรุปบทเรียนจากการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๒๕๕๘ และแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน  

๖๗๕๑/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๒๖ 

ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ....  ๖๗๗๘/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๒๖ 

    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา

ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

         ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 
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๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร     
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๔๒๐๓/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๒๗ 

การรายงานความคืบหน้าตามแผนการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ  ว ๓๙/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘ ๒๗ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๕๗ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘  ๕๕๘๐/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๒๘ 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ว ๔๒/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๒๘ 

การลงนามในหนังสือยินยอมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้กู้ของธนาคารพัฒนาเอเชีย  
โดยการปรับโครงสร้างการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาเอเชีย  

๖๕๖๔/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๒๙ 

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ว ๓๖/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๒๙ 

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ว ๔๓/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๓๐ 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม  

ว ๔๖/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๓๐ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  รวม ๒ ฉบับ  

๕๔๕๖/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๓๑ 

ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนส าหรับการลงทุนในแผนงาน
ระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

๖๓๔๔/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๓๑ 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (กรณีเกษตรกรอ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอ
โพทะเล อ าเภอบางมูลนาก และอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ถูกละเมิดสิทธิไม่ได้รับ
ใบประทวนสินค้าและเงินจากการจ าน าข้าวเปลือกตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก
ของรัฐบาล ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖)  

๔๐๓๕/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๓๒ 

ขออนุมัติงบประมาณจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพโครงการ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  

๓๙๒๖/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๓๒ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางของจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๓๕๔/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๓๓ 

แนวทางบริหารจัดการยางพาราเพ่ือแก้ปัญหาราคายาง  ๕๕๓๒/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๓๓ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   
การเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ๓๘๙๔/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๓๔ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
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     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    
ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  

การบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   ว(ล) ๔๑๙๕/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๓๕ 
แผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘  ๖๖๑๐/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๓๕ 

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล   ๓๙๔๘/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๓๖ 

การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขท่ี ๓/๒๕๕๐/๗๙ แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทย 
หมายเลข G3/48  

๕๕๓๖/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๓๖ 

การรายงานผลการด าเนินการประเด็นเรื่องส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน-   
๒ กันยายน ๒๕๕๗)  

๖๒๐๑/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๓๖ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   
ขออนุมัติแก้ไขแบบรายละเอียดและปรับกรอบวงเงินค่าจ้างของโครงการระบบ  
ขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-
รังสิต เพ่ือรองรับการเดินรถไฟประเภทต่าง ๆ  

๓๙๑๐/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๓๗ 

ร่างกฎกระทรวงการปักหลักเขตควบคุมทางน้ า พ.ศ. ....  ๕๓๒๘/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๓๗ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับ
ใบอนุญาตที่ต้องออกเป็นหนังสือในเขตท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน พ.ศ. ....  

๕๓๙๒/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๓๘ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ....  ๕๓๓๖/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๓๘ 

ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น      
(โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่)  

๖๔๒๖/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๓๘ 

    ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   
     ๖.        ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ        

รัฐวิสาหกิจใหม้ีประสิทธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
  

ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินระยะสั้น โดยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน 
๘๐๐ ล้านบาท  

๔๕๗๗/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๓๘ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   ๖๔๓๑/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๓๙ 

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับ
กระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....  

๔๗๗๖/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๔๐ 

การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO)  ๕๘๒๘/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๔๐ 
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ขออนุมัติเปิดตลาดน าเข้านมผงขาดมันเนย ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม  ๕๗๗๔/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๔๑ 

แนวทางการด าเนินการระบายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล ๕๘๐๗/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๔๑ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี และแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พ .ศ. ....        
[เพ่ือด าเนินโครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport  Rail Link) 
ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท]  

๖๓๐๔/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๔๒ 

การปรับโครงสร้างการผลิตและความม่ันคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์   ๖๕๙๐/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๔๒ 

โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร  ๖๘๑๖/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๔๓ 

โครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๑๒   ๖๔๓๗/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๔๓ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
 
 

 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม พ.ศ. ....   

๕๕๖๒/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๔๔ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน   
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เมียนมา และการเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน           
ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

๓๙๒๐/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๔๕ 

ผลการลงนามหนังสือผลการเจรจาปรับแก้ตารางข้อผูกพันภาษีสินค้าของกาบอง
ภายใต้ WTO พร้อมภาคผนวกระหว่างไทย-กาบอง ภายใต้กระบวนการเจรจาขอปรับแก้
ตารางข้อผูกพันของประเทศสมาชิกฯ ตาม Article 28 ของ GATT 1994  

๔๖๘๖/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๔๕ 

ผลการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (The 5th GMS Summit)  

๕๔๓๓/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๔๖ 

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพ่ือการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขน
ระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๕๗๙๘/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๔๗ 
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    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูง (JHC) เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
และพ้ืนทีโ่ครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓ และการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม
ระหว่างไทย-เมียนมาร์ (JCC) เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนที่โครงการ
ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕  

๕๘๒๒/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๔๘ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ๖๔๑๘/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๔๙ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

  

การเสนอประเด็นเพ่ือน าเข้าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ เรื่อง "การเสริมสร้าง
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนางานวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียน"  

๔๗๖๐/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๕๐ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๔ 
และการประชุมอื่นที่เก่ียวข้อง  

๕๒๕๖/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๕๐ 

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

นโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน           
ในภาคเอกชน (Talent Mobility)  

๕๙๔๐/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๕๑ 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย     
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  
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     ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

ความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘  ๓๔๓๐/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๕๓ 

ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘  ๓๕๖๔/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๕๔ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตหรือ
ใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่า 
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. ....  

๔๒๙๔/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๕๔ 

ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๔๗๘๗/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๕๔ 

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (เพ่ิมเติม)  ๕๒๑๐/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๕๔ 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

  

    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

ขออนุมัติงบกลางเพ่ือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) พร้อมทั้งขอความเห็นชอบ   
แนวทางการด าเนินงาน  

๕๗๐๘/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๕๕ 

ขออนุมัติการปรับปรุงแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) ที่เป็นโครงการปีเดียว และขออนุมัติ  
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่เป็นโครงการต่อเนื่องหรือต้องก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมทั้งแนวทางด าเนินการที่เกี่ยวข้อง  

๖๘๕๒/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๕๖ 

    ๙.๕ เร่งรดัการควบคมุมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย     

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๕๖๗/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๕๗ 

การด าเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ๔๗๙๗/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๕๗ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ  ๖๙๘๘/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๕๘ 



 

 - ๑๑ - 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๓๓/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๖๐ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๓๘/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๖๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๔๕/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๖๑ 

การน าส่งเงินคงเหลือของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้าคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน  

 ๓๖๒๑/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๖๓ 

การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘   ว(ล) ๓๘๒๔/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๖๔ 

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ๓๘๔๓/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๖๔ 

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ   ว ๓๔/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๖๔ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๔๔๖๐/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๖๔ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๕๔๕๑/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๖๔ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๖๒๕๒/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๖๕ 

รายงานความคืบหน้าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ว(ร) ๒๙/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๖๖ 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ๔๑๙๗/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๖๖ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม)  

๔๖๓๙/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๖๖ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  

ว ๓๗/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๖๖ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  

ว ๕๐/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๖๗ 

การโอนภารกิจก ากับดูแลความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส าหรับ     
ความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่นกลับไปกระทรวงการต่างประเทศ  

๔๗๒๔/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๖๘ 

การยืนยันร่างกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว     
และการเสนอความเห็นของส่วนราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 ว ๓๕/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๖๙ 

สรุปรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๖  

๕๔๗๗/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๖๙ 

ผลการพิจารณาติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ    
ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป  

๕๓๓๓/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๗๐ 

ร่างกฎกระทรวงการท าส ามะโน ส ารวจ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ รวม ๑๖ ฉบับ    ๕๘๗๓/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๗๐ 

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี (แนวทาง 
การส่งเสริมการค้ากับประเทศที่สนใจซื้อข้าวและยางพาราจากไทย)  

๖๖๐๐/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๗๑ 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๓๗๘๗/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๗๒ 



 

 - ๑๒ - 

การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  ๓๘๑๓/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๗๒ 

ขอความเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลของการประปานครหลวง  ๔๕๖๖/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๗๒ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ..)   
พ.ศ. .... 

๕๔๕๙/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๗๒ 

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมช่องทางช าระค่าปรับ)  ๖๓๑๕/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๗๓ 

ขอความเห็นชอบให้การป้องกันโรคและการเสริมสร้างสุขภาพเป็นการรักษาพยาบาล 
(ของการประปาส่วนภูมิภาค)  

๖๘๐๙/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๗๓ 

           ๑๐.๒ กระจายอา้นาจเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบริการ 
สาธารณะไดโ้ดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้  ๓๖๑๘/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๗๓ 

แนวทางการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ภาครัฐ  

๓๘๐๖/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๗๔ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติ  

ว ๔๘/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๗๔ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาวิชาชีพบัญชี)  

๓๗๐๘/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๗๖ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ....  

๓๕๔๖/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๗๖ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขในการจัดให้มีประกันไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ....  

๓๕๓๓/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๗๖ 



 

 - ๑๓ - 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ....  ๔๗๖๘/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๗๖ 

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๓๙/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๗๗ 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๔๓๘๗/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] ๗๗ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหาร
แผนฟ้ืนฟูกิจการ พ.ศ. ....  

๕๓๖๒/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] ๗๗ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียน  
ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์
รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... จ านวน ๒ ฉบับ  

๖๕๗๑/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๗๗ 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕  ๖๖๙๑/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] ๗๗ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับ  ความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)   
พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับค้ าประกันและจ านอง)  

๓๗๙๘/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] ๗๘ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

      ๑๑ .๔ น้ าเทคโนโลยีที่ ทั นสมั ยและความรู้ ทาง นิติ
วิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้าเนินคดีทุก
ขั นตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 
 

  



 

 - ๑๔ - 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๗๙ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๘๐ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๘๑ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๘๒ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย  ๘๓ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 
 

๘๓ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   

   ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๘๔ 

   ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๘๕ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ที่ด าเนินการ  ๘๖ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๘๗ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ด าเนินการ 

  

   ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ๘๘ 

   ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  ๘๙ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ๘๙ 

ตารางอักษรย่อ  ๙๐ 

 
 



 
นโยบายที่ 

๑ 

การปกป้องและเชิดช ู

สถาบันพระมหากษัตริย์ 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                            (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  
          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีสาระส าคัญเป็น
การก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส       
พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๒ 
 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต่างประเทศ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้                 
             ๑. เห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา   
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และมาตรการในการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติมีเอกภาพ มีระบบ และมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ตลอดจนมีหน่วยงานหลักที่เป็นศูนย์กลางในการอ านวยการ
และประสานการปฏิบัติการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ โดยให้
แก้ไขช่ือต าแหน่งของอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในหมวด ๒ คณะอนุกรรมการอ านวยการและประสานการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ ร่างข้อ ๘ วรรคสอง จาก “ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร” เป็น “ผู้อ านวยการส่วนงานความมั่นคงพิเศษ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” ตามข้อสังเกตของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
                ๒. ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาด าเนินการเป็นล าดับแรก ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของส านักงบประมาณต่อไป 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า โดยที่ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต       
และประสาท พ.ศ. .... ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอยังมีประเด็นเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดซึ่งไม่สอดคล้องกับ        
ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม สมควรมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติมอบให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับกระทรวงมหาดไทยและส านักงานต ารวจแห่งชาติรับ
ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณาในประเด็นผู้รักษาการตามกฎหมายให้ได้ข้อยุติ แล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การท างานของคนต่างด้าว ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

                    ๑.๑ แนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม โดยด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนาม ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) และเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม แต่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ได้สิ้นสุดลงแล้ว เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะท างานกับนายจ้างในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง 
ร้านอาหาร โดยให้มารายงานตัวเพื่อจัดท าทะเบียนประวัติและขออนุญาตท างาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
                    ๑.๒ ออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าได้ ๒ งาน ได้แก่ งานกรรมกร และงานรับใช้ในบ้าน 
                    ๑.๓ การน าเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยให้มีการเจรจา
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อท าข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐในการน าเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม เพื่อท างาน
ในกิจการประมง และก่อสร้าง 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อก าหนดวัน เวลา ในการเริ่มปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกความเข้าใจ
ด้านแรงงานกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับประเด็นการอนุญาตท างานให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม รวมทั้งความเห็นของกระทรวง
สาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เวียดนาม ควรด าเนินการโดยสถานบริการของรัฐ และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทุกรายควรซื้อประกันสุขภาพในช่วงระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่อนุญาตให้ท างานอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งควรมีมาตรการในการติดตาม ตรวจสอบและด าเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดส าหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่เข้ามาและลักลอบท างานภายหลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามแล้ว เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล 

ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ 
              ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ หลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดท้องที่ สัญชาติ ประเภทหรือลักษณะงาน ช่วงระยะเวลา
หรือฤดูกาล หรือเง่ือนไขที่คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑  
                             ๑.๑.๑ ท้องที่ : ก าหนดท้องที่เฉพาะที่อนุญาตให้ท างานและอยู่ในราชอาณาจักรได้ในพื้นที่ตามความตกลง
ว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศที่ติดต่อกับราชอาณาจักรไทย และพื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามที่
รัฐบาลก าหนดไว้ และให้คนต่างด้าวเดินทางเข้า-ออกผ่านจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถ 
ไปด าเนินการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้แก่คนต่างด้าวได้ ทั้งนี้ เดินทางเข้ามาทางจุดผ่านแดนใด
ต้องเดินทางออกไปทางผ่านจุดผ่านแดนนั้น 
                             ๑.๑.๒ สัญชาติ : เมียนมา ลาว และกัมพูชา 
                             ๑.๑.๓ ประเภทหรือลักษณะงาน : อนุญาตให้ท างานได้ในงานกรรมกรและงานรับใช้ในบ้าน 
                             ๑.๑.๔ ระยะเวลา : คนต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานสามารถเดินทางเข้ามาเพื่อท างานได้ตลอดทั้งปี โดยอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างรัฐ โดยให้สามารถเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง 
                    ๑.๒ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
และกระทรวงแรงงาน ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

                  ๒. ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามา
ท างานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกราย 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

ต้องมีการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยสถานบริการของรัฐ และต้องมีการประกันสุขภาพในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาที่อนุญาตให้ท างานอยู่ในประเทศไทย ในกรณีไป-กลับ ควรซื้อประกันสุขภาพรายปี รวมทั้งก าหนดมาตรการและแนวทาง
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการ ควบคุม ก ากับคนต่างด้าวในพื้นที่ชายแดนที่เข้ามาท างานแบบไป -กลับโดยใช้
บัตรผ่านแดน มิให้ลักลอบออกไปท างานนอกเขตพื้นท่ีที่ก าหนด ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

       เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ      
ยาเสพติด พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดช่ือยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายช่ือยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จ านวน ๑๐ ชนิด ได้แก่ ซาฟรอล ไดเมทิลแอมเฟตามีน ไนตราซีแพม ไนเมตาซีแพม 
ฟีนาซีแพม เฟนนิลโพรพาโนลามีน เมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน เมทิโลน เมฟีโดรน และไอโซซาฟรอล ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบกลาง 

รายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ถอนความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้
เงินเหลือจ่ายส าหรับด าเนินโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอเพิ่มเติม 
                ๒. อนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ วงเงิน ๓๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิม จ านวน ๑๒ รายการ เป็น จ านวน ๖ โครงการ 
ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอ และให้ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอท าความตกลงรายละเอียดกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป โดยแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณที่ขอปรับใหม่ ได้แก่ 
                    ๒.๑ โครงการสนับสนุนด าเนินงานโครงการพระราชด าริฯ และเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ ๖,๖๕๘,๙๐๐ บาท 
                    ๒.๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลารวมใจประชาชน (พลับพลาบ้านละเวง) อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๓ โครงการยกระดับมาตรฐานถนนเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จ านวน ๒ สาย อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๔ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย (๑) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ค่ายปรับพฤติกรรมระดับจังหวัด) ต าบลปิยามุมัง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และ           
(๒) โครงการศูนย์ศรัทธาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์บ าบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และครบวงจร) 
ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมจากงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ของส านักงาน ป.ป.ส. 
งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๕ โครงการตรวจซ่อมแซมและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายใน ศอ.บต. งบประมาณ ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๖ โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบความพึงพอใจการให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
งบประมาณ ๑,๐๔๑,๑๐๐ บาท 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอความกรุณาพิจารณาเห็นชอบการขยายผลการรับเด็กนักเรียนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเป็นนักศึกษา

โครงการเพชรในตม 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบตามที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ขยายผลการรับเด็กนักเรียนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามโครงการ
เพชรในตมเพิ่มเติม โดยมีงบประมาณโครงการฯ บรรจุอยู่ในแผนงานงบประมาณประจ าปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ในกรอบวงเงิน ๒,๓๒๕,๐๐๐ บาท/ปี (รวม ๕ ช้ันปี ๆ ละ ๑๕ คน) หรือตามอัตราค่าใช้จ่ายจริง (ประกอบด้วย ค่าเทอม และ     
ค่ากิจกรรมนักศึกษาประจ าปี) ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
                    ๑.๒ ให้เปิดอัตราบรรจุให้กับนักศึกษาจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโครงการเพชรในตม 
เข้ารับราชการครูครั้งแรก ในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                ๒. ให้ กอ.รมน. เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีรองรับตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ส านักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาในโครงการเพชรในตม     
ให้เหมาะสมเพียงพอด้วย 
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การประชุม Open Debate ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในหัวข้อ "Inclusive Development 

for the Maintenance  of International Peace and Security"  
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม Open Debate ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในหัวข้อ 
“Inclusive Development for the Maintenance of International Peace and Security” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 
ที่ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ  นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และผลการหารือทวิภาคีในช่วงการเยือนนครนิวยอร์ก                  
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
               ๑. การประชุม Open Debate ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมฯ เป็นอันดับแรกของกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ 
สาระส าคัญของถ้อยแถลงย้ าแนวคิดของไทยที่เห็นว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนมีความส าคัญและเช่ือมโยงกับการธ ารงรักษาความมั่นคง 
และมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ต้นเหตุ ซึ่งได้แก่ ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม คณะมนตรีความมั่นคงฯ ต้องท างาน    
มากขึ้นในมิติการป้องกันความขัดแย้งและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ หน่วยงานของสหประชาชาติต้องท างาน
อย่างเชื่อมโยงและสอดคล้องประสานกันอย่างเป็นระบบ 
               ๒. การหารือทวิภาคี 
                   ๒.๑ การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชิลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายความจ าเป็นที่กองทัพไทยต้องเข้ามายุติความขัดแย้ง และกล่าวถึงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
ของไทยและการเลือกตั้ง รวมทั้งนโยบายที่ไทยสนับสนุนให้ประเทศพันธมิตรนอกภูมิภาคใช้ไทยเป็นฐานในการปฏิสัมพันธ์กับอาเซียน
มากขึ้น (Thailand Plus One) 
                   ๒.๒ การหารือทวิภาคีกับประธานสมัชชาสหประชาชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูกันดา   
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประธานสมัชชาฯ เกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรี
ความมั่นคงฯ ของไทยวาระ ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ การมีปฏิสัมพันธ์กับแอฟริกามากขึ้น ภายใต้ Thai-Africa Initiative รวมทั้ง      
ได้ชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทย และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 
                   ๒.๓ การหารือทวิภาคีกับเลขาธิการสหประชาชาติ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้อธิบายถึงสถานการณ์ในประเทศไทย กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความมุ่งมั่นของรัฐบาลปัจจุบันในการปฏิรูปประเทศ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่โกตากินาบาลู  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี      
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ณ โกตากินาบาลู ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 
๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ภายใต้หัวข้อหลักคือ "ประชาชนของเรา ประชาคมของเรา และวิสัยทัศน์ของเรา" ตามที่กระทรวง      
การต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนงานส าหรับ    
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของส านักเลขาธิการอาเซียนและองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยย้ าว่า ส านักเลขาธิการอาเซียนจ าเป็นต้องได้รับ      
การสนบัสนุนทั้งในด้านบุคลากรและงบประมาณอย่างพอเพียง นอกจากน้ี ท่ีประชุมฯ ได้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการท างาน
ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยย้ าถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับรูปแบบหรือลดจ านวนการประชุมต่าง ๆ ลงเพื่อไม่ให้เป็น
ภาระแก่ผู้น าและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
                ๒. การจัดท าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ที่ประชุมฯ รับทราบการจัดตั้งคณะท างานระดับสูง   
เพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ และเห็นพ้องว่า ต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเข้มแข็งของ
ประชาคมอาเซียนและต้องมองไปข้างหน้าในประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การรักษาเอกภาพความเป็นแกนกลาง เป็นผู้ขับเคลื่อน
สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาค และการให้ความส าคัญกับประชาชน 
                ๓. การเสริมสร้างบทบาทน าของอาเซียนในสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ที่ประชุมฯ เห็นว่า อาเซียนจ าเป็นต้องรักษา
เอกภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาค และต้องแสดงท่าทีร่วมกัน       
ในประเด็นปัญหาระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) รวมทั้งย้ าความส าคัญ   
ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบความร่วมมือในภูมิภาคของอาเซียน เช่น อาเซียน+๑ อาเซียน+๓ การประชุมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum : ARF) โดยเฉพาะกรอบการประชุม
สุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) เนื่องจากเป็นเวทีหารือในระดับผู้น าที่มีตัวแสดงที่ส าคัญในภูมิภาคเข้าร่วม
ครบถ้วน 
                ๔. สถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ท่ีประชุมฯ ย้ าความส าคัญของการผลักดันการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea : DOC) 
ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการจัดท าแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct : COC) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ 
ได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง โดยได้ออกแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วย
ความรุนแรงและที่กระท าโดยองค์กรหัวรุนแรงในอิรักและซีเรีย (ASEAN Foreign Ministers’ Statement on the Violence and 
Brutality Committed by Extremist Organizations in Iraq and Syria) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง      หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการยกเวน้การตรวจลงตรา

ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลามว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (Exchange of Notes between the 
Government of the Kingdom of Thailand and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan 
of Brunei Darussalam on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official Passports) ซึ่งเป็นเอกสารก าหนด
กรอบความร่วมมือว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหว่างกัน       
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้า แวะผ่าน และพ านักอยู่ในดินแดนของทั้งสองประเทศ    
เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน รวมทั้งก าหนดเง่ือนไขการเดินทางเข้าและออก โดยการด าเนินการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของ    
การประติบัติต่างตอบแทน 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

                   ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
ในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ 
                    ๑.๓ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญเพื่อให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปด าเนินการขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ครอบคลุม    
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศบรูไนดารุสซาลาม รวมถึงกลุ่มประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง เช่น ราชอาณาจักรบาร์เรน ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
และการฝึกอบรมในประเทศไทย จ านวน ๓ รายการ เพื่อจะได้ด าเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งให้คณะผู้แทน
ถาวรไทยประจ ากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic 
Energy Agency : IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป โดย IAEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด าเนินการจัดและผู้เข้าร่วม
การประชุมและฝึกอบรม (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง) ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ การประชุม IAEA Mid-Term Review Meeting ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  
                     ๑.๒ การฝึกอบรม IAEA Regional Training Course on Isotope and Geochemical Application in Flood 
Risk Mitigation ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม  
                     ๑.๓ การประชุม IAEA/RCA First Coordination Meeting ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 
โดยมีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ) รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอช่ือผู้เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเพิ่มเติม
ตามจ านวนที ่IAEA ก าหนด รวมทั้งให้รับความเห็น ข้อสังเกต และประสานกับกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง
เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ไปด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์     
และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบถึงบทบาทอ านาจหน้าที่และผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์และเกิดผล
เป็นรูปธรรม เช่น ผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้เทคโนโลยีถนอมอาหารโดยการฉายรังสี การควบคุมคุณภาพ
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท้ังที่ใช้ภายในประเทศและเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การรายงานผลการบริจาคข้าวเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศมาเลเซียและในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคใต้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอผลการด าเนินการส่งมอบข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ    
ในประเทศมาเลเซียและในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ [เรื่อง การบริจาคข้าว     
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และมาเลเซีย และเรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้าวสารเพื่อน าไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ภาคใต้] โดยประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวได้ให้ความเห็นชอบให้กรมการค้า
ต่างประเทศประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยในการจัดหาข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่มีคุณภาพดีจากตลาด    
เพื่อน ามาบรรจุถุงประทับข้อความ “with the compliments of the Royal Thai Government” จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ถุง 
ปริมาณรวม ๕๐๐ ตัน เพื่อบริจาคให้ประเทศมาเลเซีย และขนส่งให้ถึงจุดส่งมอบไปยัง Pengkalan Chepa depot ประเทศมาเลเซีย 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
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และจัดท าข้าวสารบรรจุถุงประทับข้อความ “รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัย” จ านวน ๒๗๒,๐๐๐ ถุง ปริมาณรวม ๑,๓๖๐ ตัน    
เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคใต้ ท้ังนี้ กรมการค้าต่างประเทศช าระค่าด าเนินการให้สมาคมผู้ประกอบการ
ข้าวถุงไทยเป็นข้าวสารตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกของรัฐบาล โดยใช้ข้าวในคลังของกระทรวงพาณิชย์ตามมูลค่าข้าวที่ส่งมอบ
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง คร้ังที่ ๒๑ (The 21st  Meeting of  Mekong  River 

Commission Council) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งท่ี ๒๑ (The 21st  Meeting of 

Mekong River Commission Council) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๒๑ ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติหลักการงบประมาณ  
หมวดบริหารองค์กร ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ประกอบด้วย รายได้จากเงินอุดหนุนของประเทศสมาชิก และเงินค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
จ านวน ๔,๒๔๔,๑๔๒ ดอลลาร์สหรัฐ รายจ่ายจ านวน ๔,๐๓๙,๘๖๒ ดอลลาร์สหรัฐ และงบประมาณคงเหลือจ านวน ๒๐๔,๒๘๐ 
ดอลลาร์สหรัฐ โดยในส่วนของไทยได้โอนเงินสนับสนุนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) จ านวน ๗๒๒,๓๕๘ ดอลลาร์สหรัฐ    
แก่คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงเรียบร้อยแล้ว และรับทราบผลการศึกษาการจัดการและพัฒนาแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบ
จากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ าในแม่น้ าโขงสายประธาน (Council Study) ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘     
(ค.ศ. ๒๐๑๓-๒๐๑๕) เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาโครงการในแม่น้ าโขงสายประธานแก่ประเทศสมาชิก     
โดยที่ประชุมฯ เห็นว่ามีความล่าช้ากว่าที่ก าหนด จึงขอให้ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงเร่งรัดด าเนินการศึกษา   
ให้แล้วเสร็จ เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุนการตัดสินใจของประเทศสมาชิกต่อไป 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะเข้าร่วมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเวียดนาม ในประเด็นส าคัญ ได้แก่ การศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ าในแม่น้ าโขงสายประธาน (Delta Study) ซึ่งด าเนินการโดยเวียดนาม และความเป็นไปได้ในการเพิ่มพูนความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงฯ ของสองประเทศ รวมทั้งได้หารือความร่วมมือกับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของจีน โดยขอความร่วมมือ
จีนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยาของแม่น้ าโขงตอนบนครอบคลุมตลอดปี เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ าโขง 
และประกอบการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนตลอดริมฝั่งแม่น้ าโขง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว คร้ังท่ี ๒๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป 
ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศของลาว เป็นประธานร่วม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ทีป่ระชุมฯ ได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนและประเมินผลของการปฏิบัติร่วมตามบันทึกการประชุม
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลประโยชน์
ร่วมกัน สามารถแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความมั่นคงตามชายแดนของทั้งสองประเทศ ท าให้พื้นที่บริเวณชายแดนส่วนใหญ่        
มีความสงบเรียบร้อย 
                ๒. ที่ประชุมฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนท่ัวไปทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
พิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล       
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับใหม่ เพื่อให้มีการลงนามร่วมกันโดยเร็วต่อไป 
                ๓. ที่ประชุมฯ แสดงความยินดีต่อผลส าเร็จของการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย-ลาว ครั้งที่ ๙        
ซึ่งฝ่ายไทยรับเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ และสนับสนุนให้ปฏิบัติตามบันทึกการประชุมดังกล่าวให้เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘) 
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                ๔. ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน และให้แต่ละฝ่ายมีการลาดตระเวน
ตรวจพ้ืนท่ีชายแดนของตนเองเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว พร้อมทั้งสนับสนุน   
ให้ปฏิบัติตามข้อ ๗.๖ ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ของบันทึกการประชุม   
คณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย -ลาว ครั้งที่ ๙ อย่างเคร่งครัด และเห็นชอบให้คณะกรรมการร่วมมือรักษา    
ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับจังหวัด-แขวงมีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง เพื่อด าเนินการป้องกันและปราบปราม       
ยาเสพติดร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป 
                ๕. ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองก าลังป้องกันชายแดนของไทยกับกองก าลังป้องกัน
ชายแดน กองบัญชาการทหารแขวงของลาว รวมทั้งระหว่างหน่วยประสานงานชายแดนประจ าพื้นที่และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง     
โดยให้ด าเนินการร่วมกับการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับจังหวัด-แขวง 
                ๖. ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลภายในกรอบของอาเซียนด้วย    
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด 
                ๗. ที่ประชุมฯ เห็นชอบที่จะประสานและสนับสนุนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหา    
ผู้ลักลอบเข้าเมืองในภาพรวม รวมทั้งชาวม้งลาวลักลอบเข้าเมืองที่ยังคงเหลืออยู่ในไทยส่งกลับให้ลาวตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 
                ๘. ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้มีกิจกรรมความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬาระหว่างกองทัพไทย-ลาว        
โดยมอบให้คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปของทั้งสองฝ่ายพิจารณาด าเนินการในโอกาส        
ที่เหมาะสมต่อไป 
                ๙. ฝ่ายลาวรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป     
ไทย-ลาว ครั้งท่ี ๒๒ โดยจะแจ้งก าหนดเวลาและสถานท่ีจัดการประชุมฯ ให้ทราบต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง              
การต่างประเทศได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์แห่งบรูไนฯ       
พบหารือกับเจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า เป็นต้น โดยมีประเด็นหารือ     
ที่ส าคัญ ได้แก่ ภาพรวมความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนการเยือน ความร่วมมือด้านทหาร สถานการณ์การเมืองไทย หนังสือ
แลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทย-บรูไนฯ ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทาง
ราชการ ความร่วมมือด้านการศึกษา และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอาเซียน และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
ด าเนินการตามผลการเยือนฯ โดยเฉพาะเร่งรัดผลักดันประเด็นส าคัญต่าง ๆ ตามตารางติดตามผลการเยือนฯ ตามที่กระทรวง     
การต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ประสานกับฝ่ายบรูไนฯ เพื่อเตรียมการเยือนบรูไนฯ ของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘      
การเตรียมการเสด็จฯ เยือนไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนฯ 
                ๒. การสนับสนุนความร่วมมือด้านการฝึกหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพไทยและบรูไนฯ 
                ๓. ประสานกับฝ่ายบรูไนฯ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนร่างหนังสือระหว่างรัฐบาลไทย -บรูไนฯ ว่าด้วยการยกเว้น     
การตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีผลบังคับใช้
ในช่วงการเยือนบรูไนฯ อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
                ๔. ประสานงานกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของไทยเพื่อหารือ
แนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลกับ Bio Innovation Corridor (BIC) ของบรูไนฯ และประสานงานกับ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเชิญภาคเอกชนไทยเข้าร่วมการประชุม “Brunei Bio Tech and 
Food Conference 2015” ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง   การจัดท าบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการศึกษาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์     

ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดท าและลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู (Memorandum of Agreement between the Ministry of 
Education of the Kingdom of Thailand and the Department of Education of the Republic of the Philippines on 
Exchanges of Professional Teachers) โดยบันทึกความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินความร่วมมือ   
ด้านการแลกเปลี่ยนครูระหว่างกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสมรรถนะของครู และการศึกษาของทั้งสองประเทศ 
ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความตกลงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือ
กับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงฯ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับถ้อยค าของร่างบันทึกความตกลงฯ 
ในข้อ ๕ บทบัญญัติทั่วไป (General Provisions) ว่าด้วยการบอกเลิกความตกลง (Termination) และความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการคัดเลือกครู ในขั้นตอนการปฏิบัติเห็นควรคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษที่มีวุฒิการศกึษา
ด้านภาษาโดยตรง ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโตโกว่าด้วยความร่วมมือ          

ทางวิชาการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติการจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโตโกว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and 
the Government of the Republic of Togo on Technical Cooperation) มีสาระส าคัญระบุให้ภาคีคู่สัญญาจะต้องส่งเสริม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ได้แก่ (๑) แลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 
(๒) ร่วมกันส่งเสริมการศึกษาและโครงการต่าง ๆ ซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ 
(๓) ให้ความช่วยเหลือในโครงการเฉพาะต่าง ๆ และ (๔) ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นที่ภาคีคู่สัญญาอาจตกลงและจัดการร่วมกัน
เป็นครั้งคราว โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
 การต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโตโก 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโตโก (Memorandum of Understanding on Cooperation between 
the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation 
of the Republic of Togo) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความร่วมมือด้านการเมือง การค้า เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม อันจะน ามาซึ่งการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับโตโกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยบันทึกความเข้าใจฯ จัดท าเป็น ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

                ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม         
ในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ เพื่อให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การเข้าเยี่ยมค านับนายกรัฐมนตรี มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอให้ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกผสมระหว่างเหล่าทัพ การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา 
การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง รวมทั้งความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และเห็นพ้องที่จะร่วมกัน
ต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมหารือในประเด็นอื่น ๆ เช่น ความคืบหน้าการพัฒนาระบบรถไฟ ความร่วมมือ
ด้านผลผลิตทางการเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน 
                ๒. การเข้าเยี่ยมค านับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอให้มีการฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศ และเพิ่มการฝึกระหว่างนาวิกโยธินให้มากยิ่งขึ้น 
โดยเน้นการฝึกทางทะเลและการยกพลขึ้นบก พร้อมทั้งยกระดับการฝึกจากการฝึกผสมเป็นการฝึกร่วม /ผสม และเชิญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ในห้วงเวลา     
ที่เหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และการประชุมเชียงซานฟอรั่ม นอกจากนี้ ได้เสนอความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศเกี่ยวกับโครงการจัดหาเรือด าน้ าช้ัน S-26T ให้กับกองทัพเรือ และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์
ของฝ่ายไทยในราคาที่เหมาะสม เช่น เครื่องบินและรถถัง เป็นต้น โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม      
ได้กล่าวถึงปัญหาด้านความมั่นคงที่ส าคัญ อาทิ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหายาเสพติด ที่จ าเป็นจะต้องร่วมมือกัน      
โดยไทยสนับสนุนกลไกของอาเซียนในการแสวงหาความมั่นคงในภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงความเห็นด้วยกับการฝึกผสมระหว่าง
กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และการฝึกร่วม/ผสม โดยขอใหม้ีการหารือกันในรายละเอียดและชื่นชมกลไกการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายด าเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Sino-Thai Defence and Security) ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และขอให้กระทรวง 
กลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนหาคู่เจรจา (Counterpart) ให้กับกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศ การแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมการฝึกให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งด้านการแพทย์ทหารในปี ๒๕๕๙ ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศอื่น ๆ    
และสนับสนุนการจัดตั้งคณะผู้แทนกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นที่ปรึกษาทางทหาร (Military Advisor)      
ประจ าอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๑๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย -กัมพูชา    
ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยร่วมกับพลเอก เตียบันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานร่วม เพื่อรายงานความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา 
รวมทั้งเพื่อพิจารณาประเด็นหารือ ๒ ด้าน รวม ๑๗ ประเด็น ดังนี้ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

              ๑. ด้านความความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน มีประเด็นส าคัญ ๘ ด้าน ได้แก่ จุดผ่านแดน
และการสัญจรข้ามแดน ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด ความร่วมมือ   
ด้านการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ความร่วมมือ
ในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด การส่งเสริมความปลอดภัยทางทะเล และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง   
ของไทยกับหน่วยทหารและต ารวจของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดน 
                ๒. ความร่วมมือด้านอื่น ๆ มีประเด็นส าคัญ ๙ ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือด้านการค้าบริเวณชายแดน ความร่วมมือ
ด้านการเกษตร ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความร่วมมือด้านการบรรเทาสาธารณภัย ความร่วมมือแก้ไขปัญหา  
ที่อาจเป็นข้อขัดแย้งซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา (ระหว่างการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน ยังไม่แล้วเสร็จ)   
และประเด็นอ่ืน ๆ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานสรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันท่ี ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เข้าพบบุคคลส าคัญ อาทิ นางหวู 
เอย อ่ิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจีน นายหลี่ หรูหลิน รองอัยการสูงสุดประชาชนจีน และนายเมิ้ง เจี้ยน จู้ สมาชิกกรมการ
เมือง หัวหน้าคณะกรรมาธิการการเมืองและกฎหมาย คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ เทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 
โดยมีประเด็นหารือที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านงานราชทัณฑ์ ด้านการปราบปรามการทุจริต 
ด้านการปราบปรามยาเสพติด และการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ศึกษา    
ดูงานสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชนที่กระท าผิด และเยี่ยมชมศูนย์การข่าวและนิติวิทยาศาสตร์ยาเสพติด ซึ่งการเดินทางเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ท าให้ได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์และแสวงหาแนวร่วม    
ในระดับนานาชาติของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาด้านการทุจริต ยาเสพติด และงานราชทัณฑ์ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลในการร่วมมือกับนานาชาติในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO อย่างไม่เป็นทางการ ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) อย่างไม่เป็นทางการ 
(Informal Ministerial Gathering : IMG) เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ ที่ประชุม IMG เน้นย้ าความส าคัญและการผลักดันให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อมติการประชุมระดับรัฐมนตรี  
WTO สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙ (MC9) เมื่อปี ๒๕๕๖ ทุกเรื่อง รวมทั้งการให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
(Agreement on Trade Facilitation : TFA) การจัดท ามาตรการถาวร (permanent solution) ส าหรับการคงคลังสินค้าของ
รัฐบาลเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (Public Stockholding for Food Security Purposes) และประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เช่น การให้สิทธิประโยชน์ในการค้าบริการแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC Services Waiver) การยกเลิก
ภาษีและโควตา (DFQF) แก่สินค้าส่งออกจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และการก าหนดให้มีกระบวนการเพื่อความโปร่งใสและ    
การก ากับดูแลการค้าผลิตค้าฝ้าย ตลอดจนผลักดันให้มีการจัดท าแผนงานเจรจา (work program) เพื่อก าหนดขอบเขตประเด็น
เจรจาที่ต้องการผลักดันภายใต้การเจรจารอบโดฮา (Doha Development Agenda : DDA) ที่มีรายละเอียดและมีความชัดเจน
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ นอกจากน้ี ท่ีประชุม IMG สนับสนุนให้สมาชิกมีความยืดหยุ่นและพยายามเสนอข้อประนีประนอม
ส าหรับประเด็นหลักการเจรจา ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และการค้าบริการ โดยประเทศสมาชิกจะต้องหาข้อสรุป     
ในประเด็นท้ังหลายให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ กระทรวงพาณิชย์มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติ MC9 โดยเฉพาะเรื่อง TFA ประเทศไทยอาจพิจารณา 
เร่งรัดการด าเนินการภายในเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องการให้สัตยาบันต่อ TFA 
ภายในปี ๒๕๕๘ เพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ลดขั้นตอน
เอกสารและต้นทุนค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

                ๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่าในการเจรจาสินค้าและประมง (NAMA) ภายใต้ WTO ประเทศไทย
ควรสนับสนุนการเจรจาลดภาษีในภาพรวมเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการเจรจา ควรเร่งประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การบูรณาการจัดท าแผนงานเจรจา (Work program) มีความชัดเจนในรายละเอียดและแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และเพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทร่วมในการผลักดันการเจรจารอบโดฮาไปสู่ความส าเร็จ รวมทั้ง
เพิ่มเติมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการลดภาษีสินค้า
อุตสาหกรรมและประมง และการลดภาษีรายสาขาส าหรับการเจรจาสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและ

การค้าแห่ง สปป. ลาว คร้ังท่ี ๖ 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์   
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครั้งที่ ๖ เพื่อให้   
มีการท างานอย่างบูรณาการและเกิดผลเป็นรูปธรรมตามตารางติดตามการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการประชุมฯ เมื่อวันที่ 
๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะฝ่าย สปป.ลาว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
  ๑.๑ เป้าหมายการค้า ส่งเสริมและผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๑๕-๒๐ ต่อปี 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพื่อให้บรรลุถึง ๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๐ 
  ๑.๒ การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ได้แก่ การอ านวยความสะดวกการน าเข้าและส่งออก
สินค้าเกษตร การด าเนินการด้านพิธีการศุลกากรตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection-SSI) ด่านชายแดน    
การขอรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) การเช่ือมโยงในภูมิภาค 
  ๑.๓ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สนับสนุนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายปรึกษาหารือ
ในรายละเอียดร่วมกันในการร่วมมือและส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน ในการพัฒนาความร่วมมือในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
ที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดหนองคายของไทย 
  ๑.๔ การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-สปป.ลาว ได้แก่ งานแสดงสินค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูล   
ด้านการค้าและการลงทุน 
  ๑.๕ ความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุน ประสานกับฝ่าย สปป.ลาว เรื่องการจัดท า MOU ความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว 
  ๑.๖ ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านวิชาการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน
การรับรองภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้   
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
  ๑.๗ ความร่วมมือด้านวิชาการ อาทิ ด าเนินงานภายใต้โครงการ ICT เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าและ
วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ใน ๕ แขวงน าร่องของ สปป. ลาว ให้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา เป็นต้น 
  ๑.๘ ความร่วมมือระหว่างส านักงานพาณิชย์จังหวัดกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงตามแนวชายแดน
ไทย-สปป.ลาว ประสานงานส าหรับการจัดประชุมแผนความร่วมมือระหว่างส านักงานพาณิชย์จังหวัดกับแผนกอุตสาหกรรมและ
การค้าแขวงตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ครั้งท่ี ๗ ที่ฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพ 
  ๑.๙ ความร่วมมือภาคเอกชน ผลักดันและส่งเสริมให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายมีการพบหารือและจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
  ๑.๑๐ เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีซื้อขายรถยนต์ (Sales-Purchase Tax) และการจัดท าคลังข้อมูล
ทางการค้า (National Trade Repository : NTR) 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินการในส่วนของส านักงานฯ ซึ่งจะได้เร่งหารือร่วมกับ สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองฝ่ายในลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนร่วม (Cross Border Economic Zone : CBEZ) รวมทั้งการน าแถลงการณ์ร่วมระดับผู้น า ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง      
ครั้งท่ี ๕ (Joint Summit Declaration : JSD) ที่ผู้น าทั้ง ๖ ประเทศได้ให้การรับรองร่วมกันแล้วในการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (the 5th GMS Summit) มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross Border 
Transport Agreement : CBTA) ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่ออ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและคนระหว่างไทยและ สปป.ลาว 
มากยิ่งข้ึน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเบลารุสว่าด้วยการยกเว้น  

การตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเบลารุส  
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ โดยร่างความตกลงฯ จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคคล
ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของแต่ละฝ่ายในการเดินทางเข้า-ออก เดินทางผ่าน และพ านักอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันเดินทางเข้ามา รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสมาชิก
ในคณะผู้แทนทางการทูตหรือในสถานท าการกงสุลหรือเป็นผู้แทนประจ าองค์การระหว่างประเทศในดินแดนของอีกฝ่ายด้วย      
โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของร่างความตกลงฯ และไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ 
                    ๑.๓ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายเบลารุสเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับ
ต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปด าเนินการจัดกลุ่มประเภทหนังสือเดินทางและตรวจสอบการให้
สิทธิในการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแต่ละประเภทให้ชัดเจนและเป็นไปตามหลักการต่างตอบแทนกับประเทศต่าง ๆ 
รวมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงการให้สิทธิที่เหมาะสม และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป นอกจากนั้น        
ให้เร่งรัดระบบการยื่นขอวีซ่าผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Electronic Visa) ให้แล้วเสร็จก่อนปลายปี ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเสนอร่างความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล      

แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพ่ือลงนามและด าเนินการให้มีผลใช้บังคับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย    
กับรัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of the United Arab Emirates on the Promotion and Protection of Investments) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและขยายโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
ในร่างความตกลงฯ 
                    ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือแจ้งฝ่ายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อให้ความตกลงฯ         
มีผลใช้บังคับภายหลังการลงนาม 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

                    ๑.๔ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งหนึง่ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย และรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานอัยการสูงสุด
เกี่ยวกับการพิจารณาและเตรียมความพร้อมในเรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนกับภาคีคู่สัญญาในประเด็นการใช้กลไก
อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การจัดท าความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐ 
  อาหรับเอมิเรตส์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
                ๒. ยืนยันการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลงฯ ในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
                ๓. ยืนยันการอนุมัติการแจ้งฝ่ายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture: 

"Building a New Partnership" และการรับรองร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม -      
การสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO)/องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันท่ี ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรัฐบาลกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ
จัดขึ้นร่วมกับ UNWTO และ UNESCO สาระส าคัญของการประชุม ประกอบด้วย การหารือระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ภายใต้หัวข้อ “การสร้างรูปแบบของความเป็นหุ้นส่วนใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบและการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม 
รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการประชุมใน ๔ หัวข้อ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบด้วย (๑) การส่งเสริมและ
คุ้มครองทางวัฒนธรรม (๒) การคงอยู่ของวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (๓) การเช่ือมโยงประชาชนกับเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และ (๔) การฟื้นฟูเมืองผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยที่ประชุมได้มีการอ่านร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วย     
การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม-การสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่ (Siem Reap Declaration on Tourism and Culture-Building   
a New Partnership Model) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้พิจารณาและให้การรับรองภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
ก่อนที่ UNWTO จะด าเนินการเผยแพร่ปฏิญญาดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   
ได้พบปะหารือระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมของกัมพูชาเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือ      
ด้านวัฒนธรรม   ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๖๕ ปี ณ ประเทศกัมพูชา และกิจกรรมการเช่ือมโยงด้านวัฒนธรรม
ในอาเซียน รวมทั้งศึกษาดูงาน ณ ปราสาทบันทายฉมาร์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย เกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมทั้งการบูรณะ   
ฟื้นฟูปราสาทบันทายฉมาร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
                ๒. เนื่องจากในการประชุมระดับโลกของ UNWTO/UNESCO ได้มีการอ่านร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม-การสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่ (Siem Reap Declaration on Tourism and Culture-Building a New Partnership 
Model) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้พิจารณาและให้การรับรองภายในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยที่ร่างปฏิญญาเสียมราฐ
ดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่ง



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

เรื่องมายังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลยระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว คณะรัฐมนตรีจึงไม่สามารถพิจารณาในเรื่องดังกล่าวได้    
และให้บรรจุเป็นเรื่องเพื่อทราบทั่วไปโดยได้มีมติก าชับให้กระทรวงวัฒนธรรมตรวจสอบการด าเนินการที่ขัดต่อพระราชกฤษฎีกา    
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้รายงานผลของผู้ที่รับผิดชอบ
ในเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การช าระเงินบ ารุงประจ าปีศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนภุูมภิาคแผนงาน IMT-GT (CIMT)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการด้านการช าระเงินประจ าปีให้แก่ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาค
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 
Sub-regional Cooperation : CIMT) ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-
Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) โดยในรอบปี ๒๕๕๖ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้จัดท าค าของบประมาณจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปี ๒๕๕๕ จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อเบิกจ่ายเหลื่อมปีในการช าระเงินบ ารุงประจ าปีแก่ศูนย์ฯ แต่สามารถแปลงและโอนเงินให้แก่ศูนย์ฯ เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ    
ได้เพียงจ านวน ๑๕๙,๒๓๕.๖๗ ดอลลาร์สหรัฐ และในรอบปี ๒๕๕๗ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๗ จ านวน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเบิกจ่ายในการช าระเงินประจ าปีแก่ศูนย์ฯ แต่สามารถแปลงและโอนเงินให้แก่ศูนย์ฯ เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ 
ได้เพียงจ านวน ๑๕๒,๖๖๔.๗๖ ดอลลาร์สหรัฐ โดยโอนผ่านบัญชีเงินฝากสากลของศูนย์ฯ ทั้งสองครั้ง เป็นผลให้ประเทศไทยช าระ
เงินบ ารุงประจ าปีแก่ศูนย์ฯ ไม่เต็มจ านวนตามที่ได้ท าความตกลงไว้ต่อเนื่องสองปีเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๘,๐๙๙.๕๗ ดอลลาร์สหรัฐ 
ส าหรับการช าระเงินบ ารุงประจ าปีแก่ศูนย์ฯ ในรอบปี ๒๕๕๘ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อให้สามารถแปลงและโอนเงินแก่ศูนย์ฯ จ านวน ๑๖๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ยังมิได้ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนท่ีช าระเงินบ ารุงประจ าปีแก่ศูนย์ฯ ไว้ไม่ครบในรอบปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จ านวน ๑๘,๐๙๙.๕๗ 
ดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
                ๒. อนุมัติเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในการช าระเงินบ ารุงประจ าปีแก่ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน 
IMT-GT (CIMT) เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อการช าระเงินบ ารุงประจ าปีแก่ศูนย์ฯ ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เป็นจ านวนเงิน 
๑๖๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมด้านการท าธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศในแต่ละครั้ง โดยมีงวด   
การช าระเงินภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคมของทุกปี และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ครบถ้วนตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๓. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปี ๒๕๕๘       
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน  IMT-GT (CIMT) เพิ่มเติมในส่วนที่ช าระไว้     
ไม่ครบในรอบปีที่หนึ่ง (ปี ๒๕๕๖) และรอบปีที่สอง (ปี ๒๕๕๗) รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๘,๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้เป็น       
การด าเนินการที่ครบถ้วนตามความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน  IMT-GT ต่อไป      
โดยให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามขั้นตอนต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างปฏิญญาเตหะราน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาเตหะราน (Draft Tehran Declaration) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือ    
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบความร่วมมือจะเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าระหว่าง
ประเทศสมาชิก  และเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาเตหะรานในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมรับรองร่างปฏิญญาเตหะราน 



 
นโยบายที่ 

๓ 
 

การลดความเหล่ือมล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง

บริการของรัฐ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอเสนอคณะรฐัมนตรีให้ความเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมตามมติคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการ 
  เพ่ือสังคมแห่งชาติ ครั งท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบมอบหมายให้ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติท าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรองกิจการเพื่อสังคม
ตาม (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอหนังสือรับรองกิจการ
เพื่อสังคม พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ประธานกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติเสนอ  
                ๒. ให้ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง   
ของมนุษย์และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรแจ้งมาตรการที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการ
ตามทะเบียนรายช่ือเพื่อทราบหลักเกณฑ์ เง่ือนไข สิทธิประโยชน์ และบทลงโทษโดยเร็ว เพื่อสร้างความเข้าใจที่เอื้อต่อการด าเนินงาน
กิจการเพื่อสังคมที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ         
ที่เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการขยายผลในระยะยาว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ในกรณีที่คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติจะออกประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมใด ๆ จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดการจ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานที่ให้นายจ้างจ่าย  พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดการจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างานที่ให้นายจ้างจ่าย พ .ศ. ....   
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพในการท างานท่ีให้นายจ้างจ่าย ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ในด้านค่าใช้จ่าย      
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างานในอัตราที่สูงข้ึน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดด าเนินการเสนออนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อคณะรัฐมนตรี   
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันก่อนเสนออนุสัญญาดังกล่าว และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแรงงานทางทะเล      
พ.ศ. .... ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาไปพร้อมกัน 
                ๒. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว   
มีสาระส าคัญให้มีกฎหมายที่คุ้มครองเจ้าของเรือและคนประจ าเรือโดยเฉพาะ ตลอดจนให้มีกฎหมายที่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับดังกล่าว   
ในอนาคต ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพร้อมกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อไป 
                ๓. มอบให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับไปก ากับดูแลการแก้ไขปัญหา     
การขาดแคลนแรงงานประมงทางทะเลดังกล่าวด้วย 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๘ 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการขอทานทั่วประเทศ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา     
การขอทานทั่วประเทศ ภายใต้แนวทางการด าเนินงาน ๓ ด้าน (3P) ประกอบด้วย ด้านนโยบาย (Policy) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
(Protection) และด้านการป้องกัน (Prevention) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ ด้านนโยบาย ได้แก่ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทาน การจัดระเบียบคนขอทานในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งด าเนินการแล้ว 
๓ ครั้ง การผลักดันให้มีการปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔ และการจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
คนขอทานทั่วประเทศ 
  ๑.๒ ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในการช่วยเหลือเหยื่อ
การค้ามนุษย์ และโครงการจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน สถานรองรับบุคคลไร้ที่พึ่ง 
  ๑.๓ ด้านการป้องกัน ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน การพัฒนาระบบ
การคุ้มครองทางสังคม การส่งเสริมให้อาสาสมัครและเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกันเฝ้าระวังการขอทานในชุมชน ทั้งส่วนกลางและ     
ส่วนภูมิภาค การร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขอทานต่างด้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชา และการรณรงค์    
“ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน”  
                   ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหา   
และจัดระเบียบขอทานให้แล้วเสร็จ และให้ขอความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร่วมด าเนินการด้วย 
โดยขอทานที่เป็นคนต่างด้าวให้ด าเนินการส่งกลับประเทศต้นทาง ส่วนขอทานที่เป็นคนไทยให้พิจารณาด าเนินการฝึกอบรมและ    
ฝึกอาชีพให้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ประชาสัมพันธ์และช้ีแจงท าความเข้าใจกับสาธารณชนให้ถูกต้องชัดเจนว่า การที่บุคคลจะด าเนินการขับร้อง การดีดสี   
ตีเป่า การแสดงการเล่นต่าง ๆ หรือการกระท าการอย่างอื่นในท านองเดียวกัน เมื่อมิได้มีข้อตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะ    
เรียกเก็บค่าฟังค่าดู แต่ขอรับทรัพย์สินตามแต่ผู้ฟังผู้ดูจะสมัครใจให้นั้น จะเข้าข่ายเป็นการขอทาน ตามพระราชบัญญัติควบคุม    
การขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี ยงชีพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และแก้ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนและเพื่อให้ลูกจ้างสามารถออมเงินได้อย่างเพียงพอต่อการด ารงชีพ เมื่อชราภาพ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 

 



 
นโยบายที่ 

๔ 
 

การศึกษาและเรียนรู้ 

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่          

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้านสังคม เร่ือง การยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้านสังคม เรื่อง การยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ   
สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ ด าเนินการยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิคตัวอย่างท่ีเน้นความเป็นเลิศในด้าน
ช่างฝีมือ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและได้คัดเลือกสถานศึกษาด าเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๖ กลุ่มอาชีพ อาทิ กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ด าเนินการที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง กลุ่มยานยนต์
บริการ ด าเนินการที่วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และกลุ่มพาณิชย์นาวี ด าเนินการที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เป็นต้น และระยะที่ ๒ เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙      
โดยคัดเลือกกลุ่มอาชีพได้ ๑๗ กลุ่มอาชีพ อาทิ เชฟ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีการเกษตร และเมล็ดพันธ์ุพืช เป็นต้น 
                    ๑.๒ ด าเนินการทบทวนการจัดระบบการศึกษาและก าหนดแผนการผลิตและพัฒนาทักษะของบุคลากรในสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ ให้สามารถรองรับความต้องการและแข่งขันการค้าบริการกับประเทศอื่น ๆ ได้ โดยขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
ต่อเนื่อง จัดท ามาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตและการพัฒนาก าลังคนร่วมกับคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพ 
                    ๑.๓ ด าเนินการแก้ไขปัญหาการว่างงานของผู้จบการศึกษาทุกระดับ และจัดท าฐานข้อมูลผู้จบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีงานท า ได้แก่ จัดท า Web Service (www.v-cop.net) ซึ่งด าเนินการ
โดยศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา เพือ่ให้บริการสารสนเทศด้านก าลังคนอาชีวศึกษาแก่สถานประกอบการและผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา ตลอดจน
จัดตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาพื้นที่ท่ีมีการจ้างงานสูงเขตอุตสาหกรรม 
                    ๑.๔ ด าเนินการส่งเสริมสถาบันอาชีวศึกษาในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อขออนุมัติอัตราค่าเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาต่อคน ตามประเภทวิชาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใน ๙ ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภท
วิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งครอบคลุม
หน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมทั้ง ๓ เหล่าทัพ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการประสานกระทรวงแรงงานเพื่อด าเนินการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน 
โดยให้มุ่งเน้นความเช่ือมโยงกับความต้องการของตลาดแรงงานไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาอาชีวศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการ
เป็นจ านวนมาก 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  มติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เร่ือง การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และการปรับปรุง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เร่ือง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมี ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองเก่าด้วย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ๔ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าแพร่ 
เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี และเมืองเก่าปัตตานี เพื่อประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยเห็นชอบมาตรการในการควบคุม
การก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอ่ืนที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ และในบริเวณ
เมืองเก่าที่ได้ประกาศเขตพื้นท่ีเมืองเก่า ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้หน่วยราชการต่าง ๆ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
อย่างอื่นที่อาจพึงมีที่จะด าเนินการก่อสร้างภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ และในบริเวณเมืองเก่าที่ได้ประกาศเขตพื้นที่เมือง เก่า
ตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งเรื่องและแบบแปลนให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยผ่านทาง
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าแล้ว จึงให้
เสนอส านักงบประมาณเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ถือปฏิบัติตาม      
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม
และกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเขตพื้นที่เมืองเก่ามีขอบเขตครอบคลุมเขตทางและที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมี
การด าเนินกิจกรรมใด ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เมืองเก่า จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนกรณีพื้นที่เมือง
เก่าที่ทับซ้อนกับพ้ืนท่ีเมืองโบราณและโบราณสถานท้ังที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วและที่ยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียน การก่อสร้างหรือ
รื้อถอนอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอย่างอ่ืน รวมทั้งเอกชนท่ีพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ และในบริเวณ
เมืองเก่าที่ได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าตามมติคณะรัฐมนตรี ยังคงต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention 

for the Safeguarding of the Intangible Cultural  Heritage) และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้  พ.ศ. ....   

            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงทางนโยบายของประเทศไทยที่ต้องการเข้าไป  



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

มีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย และให้เสนออนุสัญญาฯ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ต่อไป 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมหรือคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ รวมทั้ง 
เป็นการออกกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาวา่ด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าบ ารุงสมาชิก    
ที่ต้องจ่ายให้แก่กองทุนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทุกสองปี ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติเห็นชอบอนุสัญญาฯ และเมื่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้แล้ว 

                  ๕. ให้กระทรวงวัฒนธรรมท าแผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑ ปี 
เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้เป็นรูปธรรม เช่น การขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ ให้ชัดเจนตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การด าเนินการตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี) รวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องดังกล่าวด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน       
๑ เดือน ต่อไป 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 เร่ือง  การด าเนินงานและแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมของอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินงานและแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม

ของอาเซียน ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กระทรวงวัฒนธรรมได้วางกรอบการด าเนินงานขับเคลื่อนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อผลักดัน      
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย (๑) ภารกิจที่เป็นศูนย์กลาง     
การฝึกอบรมและการแสดงด้านวัฒนธรรมในปัจจุบัน (๒) เปิดให้บริการศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน 
จังหวัดพังงา หรือ “อันดามันเซ็นเตอร์” เพื่อให้บริการองค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ๖ จังหวัดที่ติดทะเลอันดามัน 
(๓) การพัฒนาพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานให้ได้มาตรฐานระดับสากล (๔) การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชด าเนิน ถนนราชด าเนิน และ (๕) โครงการเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ อัตลักษณ์ และความต่างของอาเซียนเพื่อให้ประชาชน
เรียนรู้และปรับตัว เพื่อเตรียมการต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                ๒. กระทรวงวัฒนธรรมก าลังด าเนินการโครงการขยายศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บนพื้นที่ ๕๘ ไร่ ซึ่งเป็น  
การก่อสร้างและขยายพื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในปัจจุบันซึ่งมีพื้นที่ ๒๓ ไร่ โดยโครงการประกอบด้วย อาคาร
กระทรวงวัฒนธรรม หอศิลป์ร่วมสมัย โรงละครแห่งใหม่ หอสมุดทางวัฒนธรรม ลานอเนกประสงค์ส าหรับจัดแสดงทางวัฒนธรรม
และจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม โครงการระยะแรกจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ และระยะที่ ๒ จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระดับโลก 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จาก “ผู้แทนสภาการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ” เป็น “ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นเร่ืองส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นเรื่องส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการ

ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ช่วงระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
  ๑. มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เป็นหลักการ 
                 ๑.๑ ประเด็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งก าหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการประชุมเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
ภายใต้แผนงานและผลผลิตเดียวกัน 
                 ๑.๒ ประเด็นการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานงาน กระบวนการ/
ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างรัดกุม และด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัดให้เสร็จทันตามก าหนด เพื่อไม่ให้
เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งจะท าให้ลดการเกิดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งภาครัฐ 
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน และบริหารงานโดยยึดหลักความโปร่งใส 
เป็นธรรม เสมอภาค และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการวางแผนระบบการท างาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการบริหารจัดการให้ได้ผลงานที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณ และเวลาที่ใช้ไป มีการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานอย่างเปิดเผย โดยมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม 
                  ๑.๓ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดท าร่างกฎหมายที่เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... 
 ๒. มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เป็นประเด็น/โครงการ
ส าคัญเร่งด่วน ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้จัดท าภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว
ของประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ นอกจากน้ี ยังมีการเชิญชวนให้ประชาชน
ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว ๓-๕ นาที หัวข้อ “วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี” เพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ขณะนี้ได้ประกาศผลการประกวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่า ง
การเตรียมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

        เร่ือง การขออนุมัติด าเนินโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๓ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๗) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

                ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ การด าเนินโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๓ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๗) เป็นระยะเวลา ๙ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๗)  
                     ๑.๒ วงเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ เป็นจ านวน ๑๘๘ ล้านบาท โดยให้ใช้ได้จนสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๗                
                 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุน
รัฐบาลควรสอดคล้องตามระยะเวลาของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาก าหนดไว้ เช่น ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร 
ซึ่งตามหลักสูตรก าหนดไว้ประมาณ ๑ ปี เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 



 
นโยบายที่ 

๕ 
 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา (Ebola) ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในกรอบวงเงิน 
๑๘๘,๔๙๐,๘๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย  
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน ๑๓๒,๒๒๓,๙๐๐ บาท และเงินรายได้             
ของโรงพยาบาล จ านวน ๕๖,๒๖๖,๙๐๐ บาท ทั้งนี้ การด าเนินโครงการดังกล่าวกรมควบคุมโรคจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน         
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ
ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเช้ือไวรัส       
อีโบลา (Ebola) ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรือเป็นหลัก โดยให้พิจารณาด าเนินการให้ครอบคลุมถึงการคัดกรอง
ผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายอื่น ๆ ด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบในการด าเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข   
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบแนวทางการด าเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ขอความเห็นชอบในการด าเนินการต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์ในรายการที่น าเข้าจากต่างประเทศ และมี
ผู้จ าหน่ายรายเดียวและใช้สัญญาจะซื้อขายแบบปรับราคาได้ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ด าเนินการเป็นภาพรวมที่ส่วนกลาง 
และให้สถานบริการแต่ละแห่งสามารถออกใบสั่งซื้อได้ตามความจ าเป็นของแต่ละโรงพยาบาลได้เป็นคราว ๆ ตามแนวทาง              
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ 
                    ๑.๒ ขอความเห็นชอบในการด าเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมในระดับเขต ซึ่งหมายรวมถึงเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา    
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุทางการแพทย์อื่น ๆ ที่มีผู้ผลิตและจ าหน่ายในประเทศหลายรายเช่นเดียวกับ
การจัดซื้อยาร่วมในระดับเขต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ส าหรับสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
                    ๑.๓ ขออนุมัติหลักการในการจัดซื้อยาร่วมระดับเขตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐       
และการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมในระดับเขต ให้เป็นการด าเนินการจัดซื้อในระดับเขตสุขภาพเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุข         
ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการในระดับเขตสุขภาพที่มีความครอบคลุม
พื้นที่ ๔-๘ จังหวัดที่รับผิดชอบประชากรในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเขตตรวจราชการ เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยง   
ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการด้านสุขภาพในภาพรวมระดับเขตสุขภาพและการจัดระบบส่งต่อผู้ป่วย 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยยึดหลักความคุ้มค่า 
ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ และหากมีกรณีการด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย      
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าเรื่องเสนอคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุและ/หรือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่อไปด้วย 
ทั้งนี้ ในส่วนของการก าหนดเขตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์นั้น คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีการปฏิบัติภายในของกระทรวง
สาธารณสุข 



                   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                      (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ้ า  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... 
          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ .ศ. ๒๕๒๕ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีทั่วโลกได้เผชิญกับการระบาดของโรคที่มีสาเหตุทั้งจากเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่และสายพันธุ์เก่า และพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการน าเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ หรืออาจน าไปใช้ในทาง       
ที่เป็นอันตรายต่อสาธารณชนอย่างกรณีการใช้เป็นอาวุธชีวภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ท้ังนี้ ให้แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ โดยให้อธิบดี
กรมองค์การระหว่างประเทศ และผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 
ตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการด าเนินงานตามแผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ 

ของกระทรวงคมนาคม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินงานตามแผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของ

ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗-๕ มกราคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๑ วัน ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ จ านวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
ลดลง โดยอุบัติเหตุที่เกิดกับรถไฟ จ านวน ๕ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๓ คน และผู้บาดเจ็บ ๓ คน และอุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะ 
จ านวน ๔๓ คัน มีผู้เสียชีวิต ๑๓ คน และผู้บาดเจ็บ ๑๐๙ คน ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ เกิดในช่วงเวลา ๑๖.๐๑-๒๐.๐๐ น. สูงสุด 
และเป็นช่วงที่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสูงสุด เป็นจ านวนอุบัติเหตุ ๓๒๒ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๕๐ คน และผู้บาดเจ็บ ๓๕๓ คน จังหวัด
ที่มีจ านวนอุบัติเหตุสูงสุด ๓ ล าดับแรก คือ เชียงใหม่ ๔๗ ครั้ง สุพรรณบุรีและพัทลุง ๔๖ ครั้ง และกรุงเทพมหานคร ๓๗ ครั้ง 
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ๓ ล าดับแรก คือ อุดรธานี ๙ คน บุรีรัมย์ ชุมพร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ๗ คน และเชียงราย 
อุบลราชธานี และชลบุรี ๖ คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ๓ ล าดับแรก คือ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๙ คน ลพบุรี ๕๗ คน และ
สุพรรณบุรี ๕๖ คน ส าหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ จ านวนทั้งสิ้น ๒,๑๐๔ คัน โดยเกิดกับรถจักรยานยนต์สูงสุด 
                ๒. มาตรการในการด าเนินการของกระทรวงคมนาคม ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสายทางที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง และสายทางบริเวณจุดตัดรถไฟ เพื่อส ารวจ ปรับปรุงสภาพถนน ป้ายเตือน/ป้ายแนะน าเส้นทาง สัญญาณไฟ พร้อมประสาน
เจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่กวดขันวินัยจราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนน และสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีในการขับขี่ ควบคุมความเร็วในการขับขี่ และเพิ่มจุดแวะพัก/จุดให้บริการประชาชนกระจายไปตามถนนสายต่าง ๆ 
เพื่อช่วยชะลอความเร็วในการขับขี่ระหว่างการเดินทาง และติดตั้ งป้ายเตือน ลูกเนินหรือลูกระนาดบนเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปบทเรียนจากการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ และแนวทางการขับเคลื่อน

งานด้านความปลอดภัยทางถนน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี ้

             ๑. รับทราบสรุปบทเรียนจากการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ จากผล  
การด าเนินงาน พบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นหลัก ได้แก่ การใช้
ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด การเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้งการไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์และการใช้รถจักรยานยนต์ดัดแปลงที่ไม่มีความปลอดภัย 
                ๒. เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย มาตรการบังคับใช้กฎหมาย   
อย่างเข้มงวดจริงจัง มาตรการเสริมโดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แนวทางการขับเคลื่อนงานที่เป็นเอกภาพและ
ทิศทางเดียวกัน และการน าบทเรียนไปใช้ในเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ .ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดข้อก าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย   
ทางถนน ส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งและผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้
ด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 



 
นโยบายที่ 

๖ 
 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ด าเนินการ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ     
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ครบก าหนดในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑๒๑,๐๓๕ ล้านบาท เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้แก่ 
(๑) กู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding) จ านวน ๕๘,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี ้
(R-bill) รุ่นอายุ ๙๑ วัน จ านวนรวม ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ ๕ ปี (LB196A) จ านวนรวม ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 
และ (๒) กู้เงินในวันที่พันธบัตรรัฐบาลครบก าหนด (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) จ านวน ๖๓,๐๓๕ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ระยะสั้น 
อายุ ๔ เดือน จ านวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุ ๔ ปี จ านวน ๑๓,๐๓๕ ล้านบาท และ R-bill จ านวนรวม ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 
                ๒. กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบก าหนดในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ 
จ านวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย กู้เงินระยะสั้น อายุ ๑ เดือน จ านวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท 
และออกพันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ ๓๐ ปี (LB446A) จ านวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท 
                ๓. กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลังเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗    
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕ จ านวน ๑๑,๖๓๕ ล้านบาท เพื่อน ามาใช้
ทดแทนวงเงินตั๋วเงินคลังงวดที่ ๑/๗/๕๗ ซึ่งจัดให้มีการประมูลเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ แต่จ าหน่ายได้ไม่ครบตามวงเงิน     
ที่ประกาศไว้ โดยมีวงเงินส่วนท่ีขาดอยู่จ านวน ๑๑,๖๓๕ ล้านบาท 
                ๔. กระทรวงการคลังได้ด าเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกู้เงินดังกล่าว จ านวน ๑๗ ฉบับ และ   
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  อ ๑  ว ๓๙/๕๘ 
เร่ือง  การรายงานความคืบหน้าตามแผนการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ
ตามแผนการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
                ๑. การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้จ่ายภายในประเทศ จากตัวเลขการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นจาก ๓๒,๘๐๐.๒๐ ล้านบาท 
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เป็น ๔๐,๐๙๑.๙๕ ล้านบาท ในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการประกาศลดราคาพลังงานของรัฐบาล 
                ๒. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและจ านวนโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม-
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทั้งสิ้น ๔,๒๓๔ โรง มีการจ้างแรงงาน 
๑๖๑,๖๐๗ คน และมีโรงงานแจ้งขอเริ่มประกอบกิจการและขยายกิจการอีก ๒,๐๒๖ โรง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มการจ้างงานได้
อีก ๙๙,๙๗๐ คน แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
                ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ า 
ได้อยู่ในระดับดี แต่การเบิกจ่ายงบลงทุนยังอยู่ในระดับต่ า ซึ่งทุกส่วนราชการต้องเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามข้อมูล
ที่ส านักงบประมาณได้ส่งให้แต่ละกระทรวงพิจารณาแล้ว นอกจากนี้ การเบิกจ่ายงบกลางและงบไทยเข้มแข็ง ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท 
ให้ส่วนราชการปรับงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเป็นงานซ่อม สร้าง ท่ีสามารถด าเนินการได้ในขณะนี้ไปก่อน รวมทั้งใช้ในโครงการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ 
 
 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ท้ังปี ๒๕๕๗ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๕๗ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๗ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๗ 
ขยายตัวร้อยละ ๒.๓ ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจากการขยายตัวร้อยละ ๐.๒ ในสามไตรมาสแรก และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ขยายตัวจากไตรมาสที่สามร้อยละ ๑.๗ (QoQ_SA) เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๑.๒ ในไตรมาส  
ก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ ๑.๙ ส่วนการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๕.๕ ด้านการส่งออกสินค้า มีมูลค่า ๕๖,๗๖๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑.๕ และด้านการผลิตปรับตัวดีขึ้น     
ในเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง และสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ
หลายไตรมาสที่ผ่านมา ส าหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ าร้อยละ ๐.๖       
อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ ๑.๑ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ๓๑๖,๗๖๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒ ของ GDP 
                ๒. เศรษฐกิจไทยโดยรวมทั้งปี ๒๕๕๗ ขยายตัวร้อยละ ๐.๗ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐ         
การบริโภคของครัวเรือน และสาขาเกษตรกรรม ซึ่งขยายตัวร้อยละ ๒.๘  ๐.๓ และร้อยละ ๑.๑ ตามล าดับ แต่การลงทุนรวม     
และสาขาอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ ๒.๘ และร้อยละ ๑.๑ ตามล าดับ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ลดลงร้อยละ ๒.๑ โดยมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น ๒๔.๘ ล้านคน (ลดลงร้อยละ ๖.๗) มูลค่าการส่งออกสินค้าอยู่ที่ ๒๒๔,๗๙๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ    
ลดลงร้อยละ ๐.๓ เนื่องจากการลดลงของราคาส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะราคาข้าวและยางพารา 
ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๕๗ ยังเป็นไปอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพ โดยที่อัตรา   
การว่างงานท้ังปีเท่ากับร้อยละ ๐.๘ อัตราเงินเฟ้อเท่าร้อยละ ๑.๙ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๓.๘ ของ GDP 
                ๓. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๕-๔.๕ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัว    
อย่างช้า ๆ ของภาคการส่งออกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว      
การเร่งรัดการใช้จ่ายและการด าเนินโครงการลงทุนที่ส าคัญ ๆ ของภาครัฐ การเริ่มกลับมาขยายตัวของปริมาณการผลิตและ
จ าหน่ายรถยนต์ และการลดลงของราคาน้ ามันในตลาดโลก ส าหรับอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก 
และต้องติดตามและประเมินสถานการณ์การปรับตัวของสถานการณ์ด้านราคาในช่วงครึ่งปีหลังอย่างใกล้ชิด ด้านการส่งออกสินค้า
คาดว่ามูลค่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๕ การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๙ และร้อยละ ๖.๐ ตามล าดับ 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๐-๑.๐ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๔.๙ ของ GDP 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. ที่ประชุมรับทราบเรื่องส าคัญ ได้แก่ ความคืบหน้าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ภาพรวม
เศรษฐกิจในไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๗ และแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๘ สถานการณ์ส่งออกเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และ
แนวโน้ม ปี ๒๕๕๘ การส ารวจคุณภาพและการเร่งระบายสต็อกข้าว มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวปี ๒๕๕๘ และการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนท่ีเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ความก้าวหน้าของโครงการผลิตสนามฟุตซอลจากยางพารา และการยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑ 
                ๒. ข้อสั่งการจากที่ประชุม 
                    ๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการขับเคลื่อนการส่งออกตามแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งออก
ปี ๒๕๕๘ พร้อมท้ังก าหนดประเภทสินค้าส่งออกของไทยที่มีศักยภาพในแต่ละตลาด และติดตามความคืบหน้าของการระบายข้าว
ในสต็อก รวมทั้งให้ความส าคัญกับการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่จ าหน่ายในตลาด 
                    ๒.๒ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ติดตาม
ความคืบหน้าของการอนุมัติโครงการที่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว และเร่งรัดให้มีการด าเนินการลงทุนโดยเร็ว 
                    ๒.๓ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งด าเนินการ (๑) เร่งรัดแก้ไขปัญหาความปลอดภัย การหลอกลวง
และเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว (๒) จัดท าแคมเปญประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับทราบถึงการจัดระเบียบด้านการท่องเที่ยว 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย (๓) ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพื่อก าหนดมาตรการการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไป (๔) ดูแลสิ่งอ านวยความสะดวก    
ในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทาง ห้องน้ า ให้มีจ านวนที่เพียงพอและสะอาด และ (๕) เป็นเจ้าภาพหลักในการเจรจาและ     
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ และการก าหนดแคมเปญ       
เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของการท่องเที่ยว 
                    ๒.๔ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดูแลการจัดระเบียบและเพิ่มขีดความสามารถและมาตรฐานการให้บริการ
นักท่องเที่ยวในสนามบิน และสถานีขนส่งสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา
ความแออัดของนักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวหลัก 
                    ๒.๕ มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว อาทิ การยกเว้น/
ลดหย่อนภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมทั้งอาจพิจารณาจัดหาช่องทางเพิ่มเติมในการซื้อสินค้า
ปลอดภาษ ี
                    ๒.๖ มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาเสนอมาตรการที่ส่งเสริมความต้องการลู่-ลาน
กรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ให้มากขึ้น เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสนามกีฬา การลดต้นทุนหรือเสนอเง่ือนไข
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการซื้อน้ ายางดิบ การก าหนดมาตรฐานและรับรองมาตรฐานลู่ -ลานกรีฑา และศึกษา
หาแนวทางความเป็นไปได้ในการน ายางพาราไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
                    ๒.๗ มอบหมายให้กระทรวงพลังงานหารือกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการน าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) มาใช้ส าหรับแปลงส ารวจในอ่าวไทยหมายเลข G3 
G5 และ G6 โดยให้ด าเนินการอย่างรอบคอบ เหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นหลัก 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การลงนามในหนังสือยินยอมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้กู้ของธนาคารพัฒนาเอเชีย  โดยการปรับโครงสร้าง          

การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาเอเชีย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การปรับโครงสร้างการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund : ADF) โดยการรวม
มูลค่าเงินให้กู้ (Loans) ทั้งหมด รวมถึงสินทรัพย์บางส่วนของกองทุน ADF เข้าไว้ที่แหล่งเงินทุนสามัญ (Ordinary Capital Resource : 
OCR) และให้คงสถานะการด าเนินงานของกองทุน ADF ในการให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grants) แก่ประเทศสมาชิก 
                    ๑.๒ การลงนามในหนังสือยินยอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้กู้ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank : ADB) โดยการปรับโครงสร้างการด าเนินงานของกองทุน ADF โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะ
ผู้ว่าการของไทยใน ADB เป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับหลักประกันในการให้ประเทศสมาชิก
ช าระหนี้ที่ได้กู้ยืมภายใต้กองทุน ADF และแนวทางการด าเนินการหากไม่มีการช าระคืน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๑,๒๖๔,๑๑๑ ล้านบาท (รวมเงินลงทุน    
ของรัฐวิสาหกิจและเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ จ านวน ๙๙,๔๓๓ ล้านบาท 
ตามที่ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๑,๓๒๕,๓๑๔ ล้านบาท (รวมเงินลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจและเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ จ านวน ๖๑,๒๐๓ ล้านบาท 
ตามที่ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม 
          คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิม่เตมิ 
ดังนี ้
                        ๑.๑ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ยังคงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้วและมีความพร้อมที่จะเริ่มด าเนินการหรือสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการโดยเร็ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนเร่งด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
                      ๑.๒ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณแล้ว แต่คาดการณ์ว่าจะไม่สามารถเริ่มด าเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
รวมถึงได้พิจารณาทบทวนความจ าเป็นแล้วเห็นว่า โครงการ/รายการ ดังกล่าวหมดความจ าเป็น หรือไม่สามารถด าเนินการ หรือมี
ความซ้ าซ้อน หรือได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ทันภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากโครงการ/รายการเดิมเพื่อน าไปด าเนินการ (๑) ด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล 
๑๑ ด้าน/ยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๙ ด้าน/นโยบายความมั่นคง ซึ่งรวมถึงนโยบายส าคัญเร่งด่วนท่ีจ าเป็นต้องแก้ไข
ปัญหา ๑๑ เรื่อง ได้แก่ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การจัดระเบียบพ้ืนที่สาธารณะ การแก้ปัญหาการบุกรุก การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
การปฏิรูปสาธารณูปโภคพื้นฐาน การท่องเที่ยว การศึกษา การเช่ือมโยงเศรษฐกิจ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๒) เพื่อบรรเทา     
ความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม ชัดเจน เช่น ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ การซ่อมแซม สิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น (๓) เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ     
ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน (๔) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสมทบในรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และโครงการ /
รายการผูกพันท่ีด าเนินการได้เร็วกว่าแผน (๕) ช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคหรือชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) หรือด าเนินโครงการ/รายการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย และ (๖) เป็นรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหากไม่ด าเนินการ    
จะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ รวมถึงรายการส ารวจออกแบบเพื่อให้มีความพร้อมในการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                    โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเสนอคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและก ากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเมื่อได้รับ  
ความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการขอปรับแผนฯ และโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อส านักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว ไม่ควรโอนงบประมาณ
ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นกรณีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญาหรือที่มีข้อผูกพัน
ทางกฎหมาย ไม่ควรโอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร ที่จะก่อให้เกิดภาระ
งบประมาณระยะยาวในอนาคต 
                    จากนั้นให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นไปด าเนินการในโครงการ/รายการที่มีความพร้อมและ
สามารถเริ่มด าเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

                        ๑.๓ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใด ๆ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นได้รับการจัดสรร
งบประมาณไปใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืนส านักงบประมาณ แต่หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องน าไปใช้
จ่ายในรายการอื่น ๆ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของ  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงด าเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๑.๔ ให้ส านักงบประมาณน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบการ
พิจารณาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเข้มงวด 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยงาน  
เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส าคัญกับการเร่งรัด
การเบิกจ่ายโครงการที่ได้มีการท าสัญญาแล้ว เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานและสามารถบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่าย    
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเร่งรัดการพิจารณากรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเสนอเรื่องขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
ปฏิบัติโดยเร็ว รวมถึงให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง เรื่องการน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบการพิจารณาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. เห็นชอบการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยให้หน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนของการเร่งรัด      
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ที่มีผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ ๘๗ เร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย    
ที่ก าหนดใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๗ ต่อไป ส าหรับรายจ่ายลงทุนที่ท าสัญญาแล้วไม่มีผล   
การเบิกจ่ายงบประมาณ แต่มีผลงานที่ด าเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งจะเป็นเม็ดเงินจากผู้รับจ้างที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกช่องทางหนึ่ง 
ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานในระบบเร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของส านักงบประมาณด้วย ตามที่
ส านักงบประมาณเสนอ 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  รวม ๒  ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับ ที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ดังน้ี 
                ๑. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการรองรับการน าทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
มาใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ในลักษณะที่ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองแก่เจ้าหน้าที่ และสร้างระบบการบังคับหลักประกนัทีม่ี
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ 
                ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
ให้สิทธิตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเหนือสิทธิเรียกร้องที่น ามาเป็นหลักประกัน ตกไปเป็นของผู้รับโอนเมื่อมีการโอนสิทธิ
เรียกร้องนั้นไปเช่นเดียวกับสิทธิจ านอง จ าน า หรือค้ าประกัน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนส าหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนส าหรับการลงทุนในแผนงาน    
ระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จ านวน ๘ แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม ๓,๒๒๕.๑๐ ล้านบาท โดยให้ทยอยด าเนินการกู้เงิน
ตามความจ าเป็นรายปีจนกว่าการด าเนินงานจะแล้วเสร็จ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ แผนงานระยะยาวใหม่ จ านวน           
๘ แผนงาน ประกอบด้วย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

                    ๑.๑ แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ ๓ 
                    ๑.๒ แผนงานปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร Net Generation Network ในพื้นที่ คจฟ.๑ ทดแทนอุปกรณ์สื่อสาร
ความเร็วสูงท่ีมีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี 
                    ๑.๓ แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. 
                    ๑.๔ แผนงานปรับปรุงรีเลย์ระบบป้องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่และมาตรฐาน IEC 61850 
                    ๑.๕ แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนส าหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินระบบสายส่ง 115 KV 
                    ๑.๖ แผนงานจัดหา Mobile Generator เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติต่าง ๆ 
                    ๑.๗ แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วน าแสงให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 
ส่วนท่ี ๒ 
                    ๑.๘ แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนท่ี ๑ (กฟก.๑) 
                ๒. ให้ กฟภ. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้ กฟภ. เสนอความต้องการกู้เงินแต่ละปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานระยะยาวใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินต่อคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อบรรจุแผนงานระยะยาวใหม่ของ กฟภ.    
ไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีต่อไป รวมทั้ง กฟภ. ควรพิจารณากู้เงินเพื่อการลงทุนตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับ
ภารกิจหลักเพื่อลดความเสี่ยงจากภาระหนี้สินขององค์กรในระยะยาว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (กรณีเกษตรกรอ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอโพทะเล อ าเภอบางมูลนาก และ

อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ถูกละเมิดสิทธิไม่ได้รับใบประทวนสินค้าและเงินจากการจ าน าข้าวเปลือกตามโครงการ   
รับจ าน าข้าวเปลือกของรัฐบาล ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบให้ใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่น าข้าวเปลือกไปจ าน าตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 
๒๕๕๕/๕๖ กับบริษัท โรงสีแอลโกลด์แมนูเฟคเจอร์ จ ากัด และท่าข้าวหัวดง ที่คณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูแลการบริหารจัดการข้าว
ระดับจังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบรับรองแล้วเป็นหลักฐานแทนใบประทวนที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรออกให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
น าไปยื่นให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินให้เกษตรกร ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ส านักงบประมาณ และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
ตรวจสอบข้อคลาดเคลื่อนหรือความเสียหายที่เกิดจากจ านวนเกษตรกรและปริมาณข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นจากที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบไว้ พร้อมท้ังด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าความผิดต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และส านักงบประมาณร่วมกันพิจารณาหาแหล่งงบประมาณเพื่อจ่าย
เยียวยาให้แก่เกษตรกรในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น      
ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้ส านักงบประมาณเป็นผู้เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น) ต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติงบประมาณจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้มีการจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก   
การก่อสร้างโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิตามผลการส ารวจของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทน       
การจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และคณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขและจ านวนเงิน
ชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จังหวัดลพบุรี จ านวน ๒๗ ราย รายละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 
๔,๕๙๐,๐๐๐ บาท 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

                    ๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ฯ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี
รายช่ือผู้มีสิทธิและจ านวนเงินชดเชยพิเศษฯ โดยให้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินชดเชยพิเศษฯ  ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ และจ านวนเงินชดเชยพิเศษฯ โดยในการจ่ายเงินให้จ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  (จ่ายตรง) 
ตามบัญชีรายช่ือบุคคลผู้มีสิทธิ โดยถือความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ฯ เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินส าหรับราษฎร   
ส่วนที่เหลือที่อยู่ระหว่างพิจารณา จ านวน ๑,๓๓๐ ราย เมื่อคณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ฯ พิจารณาให้ได้รับสิทธิ   
เงินชดเชยพิเศษฯ เพิ่ม จึงจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณรายจ่ายให้กับราษฎรเป็นประเด็น ๆ ไป 
                ๒. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการให้ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ และขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ
ตามขั้นตอนต่อไป โดยให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ฯ ก ากับดูแลการจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่ซ้ าซ้อน 
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงบประมาณ
และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยส าหรับราษฎรส่วนที่เหลืออีก 
ไปประกอบการด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดกระบวนการพิจารณาการจ่ายค่าชดเชยส าหรับ ราษฎรส่วนที่เหลือ       
อีก ๑,๓๓๐ ราย ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมีการทุจริตและมีการเลือกปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ราษฎรไม่ได้รับเงินค่าชดเชยที่ดินหรือรับเงินค่าชดเชยพิเศษ    
ไม่ตรงกับความเป็นจริง แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ดังนี้ 
                ๑. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๙ โครงการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท     
ได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ [เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
(เพิ่มเติม) และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ] แล้ว ดังนั้น ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ด าเนินการต่อไป และให้แจ้งรายละเอียดความคืบหน้าการด าเนินโครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ     
อย่างต่อเนื่องด้วย 
                ๒. โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๘ โครงการ วงเงิน 
๑๐๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าน า โครงการนี้ไปบรรจุ
เพิ่มเติมในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  แนวทางบริหารจัดการยางพาราเพ่ือแก้ปัญหาราคายาง 
             คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางบริหารจัดการยางพาราเพื่อแก้ปัญหาราคายาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ ให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ออกไปจากเดิมวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลา     
ค้ าประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ออกไป ตามระยะเวลาการขยายช าระเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ย FDR+1 
และให้ อ.ส.ย. บริหารจัดการสต็อกยางของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางควบคู่ไปกับ
การบริหารจัดการสต็อกยางของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากงบประมาณ
ของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

                    ๑.๒ ให้ อ.ส.ย. ใช้วงเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพิ่มเติมอีกจ านวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท 
เพื่อด าเนินการรับซื้อยางแผ่นรมควัน ช้ัน ๓ ไม่อัดก้อน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน และยางแท่ง STR 20 วงเงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท และ
เพื่อด าเนินโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางส าหรับซื้อน้ ายางสด และยางก้อนถ้วย ในวงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
                ๒. ส าหรับการขยายวงเงินสินเช่ือโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเพิ่มเติมอีก ๖,๐๐๐ ล้านบาท น้ัน 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท ารายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการด าเนินงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินโครงการฯ แล้วน าเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบในวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ก่อนด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้ อ .ส.ย. ติดตามก ากับดูแล     
การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง รวมทั้งมีแผนการระบายยางที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อไม่ให้โครงการประสบภาวะขาดทุน และเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ        
ตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ในส่วนของการกู้เงินและค้ าประกันเงินกู้ของ อ.ส.ย. ให้ อ.ส.ย. ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย      
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการขอบรรจุรายการดังกล่าวในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต่อไปในโอกาสแรก ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)         
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับรายละเอียด  
การด าเนินงานควรให้ความส าคัญกับการวางกรอบแผนการด าเนินงานที่บูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบ ต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศและโลกโดยรวม พร้อมทั้งการน าเสนอความเป็นไทยเพื่อตอกย้ าภาพลักษณ์
ให้โดดเด่นและแตกต่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและสังคมโลกที่จะมีผู้สูงอายุมากขึ้น นอกจากนี้  ควรเร่งพัฒนา
ความพร้อมของบุคลากรในการจัดการประชุมให้เป็นมืออาชีพและความสามารถด้านภาษาในทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ได้ประมาณการไว้จ านวนไม่ต่ ากว่า ๓๐ ล้านบาท (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินของผู้เข้าร่วมประชุม) ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดท ารายละเอียดและเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป      
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ หากการด าเนินโครงการดังกล่าวมีผลให้ต้องผูกพันงบประมาณเกินกว่าที่กระทรวง     
การท่องเที่ยวและกีฬาได้แจ้งไว้ หรือมีการลงนามความตกลงความร่วมมือต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ซึ่งอาจมีผลผูกพันเป็นหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก่อนด าเนินการต่อไป 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
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๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เสนอว่า ในปัจจุบันประชาชนในหลายพื้นท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
ภาคการเกษตร อันเนื่องมาจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะมีความรุนแรงขึ้นในช่วงต่อไป ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างเป็นระบบ จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบูรณาการการท างาน
ในเรื่องนี้ร่วมกันโดยจัดท าแผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง แผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบแผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้ความร่วมมือ
ด าเนินการตามแผนบูรณาการดังกล่าว ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ เน้นมาตรการในเรื่องระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง 
ตลอดจนการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนทราบ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งซ้ าซาก 
                    ๑.๒ การเตรียมพร้อมรับภัย เน้นมาตรการในเรื่องการเตรียมพร้อมส าหรับการจัดหาน้ าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยแล้ง โดยให้ความส าคัญเรื่องน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก 
                    ๑.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เน้นการด าเนินการตามมาตรการ คือ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์        
ในแต่ละระดับ คือ ระดับภูมิภาคและระดับส่วนกลาง และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยกรมประชาสัมพันธ์ รวบรวมข่าวสาร    
การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                    ๑.๔ การจัดการหลังการเกิดภัย เน้นการด าเนินการตามมาตรการในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความทั่วถึงให้มากที่สุด ท้ังในเรื่องเงินชดเชยตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจ้างแรงงาน และการส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการในพื้นที่      
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวดัในฐานะเป็นผู้อ านวยการจังหวัด เป็น Single Command ในการระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานเข้าแก้ไข
ปัญหาอย่างบูรณาการ และให้ใช้กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งดังกล่าว 
รวมทั้งให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในฐานะก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภมูภิาค 
นอกจากน้ี ควรให้ความส าคัญเรื่องน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งมาจากแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรเน้นมาตรการประหยัดน้ า คือ การลดการใช้ (Reduce) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการใช้อย่างหมุนเวียน (Recycle) 
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ภัยแล้งของประเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือ เยียวยา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจ าเป็น และด าเนินการ
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด าเนินโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล วงเงิน
ลงทุนทั้งสิ้น ๑,๒๑๕ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ ๙๑๐ ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. ๓๐๕ ล้านบาท 
                    ๑.๒ ให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๙๑๐ ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุนของโครงการฯ โดย กฟภ. 
จะทยอยด าเนินการกู้เงินตามความจ าเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐไปพิจารณาด าเนินการด้วย ดังน้ี 
                    ๒.๑ ในการด าเนินโครงการฯ ควรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนเข้าก่อสร้างตามโครงการฯ ได้แก่ 
มีบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่อย่างถาวร มีเลขที่บ้าน มีผู้อยู่อาศัย ที่ดินมีเอกสารสิทธิ มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะเข้าถึง ไม่มีปัญหา
ในการด าเนินการก่อสร้าง เป็นต้น 
                    ๒.๒ บ้านเรือนราษฎรที่จะเข้าโครงการฯ และมีการปักเสาพาดสายไฟฟ้า จะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน หรือ
เป็นพื้นที่ท่ีมีการบุกรุก 
                    ๒.๓ การจะปักเสาพาดสายไฟฟ้าพื้นที่ใด จะต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือเป็นการด าเนินการ
ในลักษณะที่มุ่งหวังอย่างอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนด 
                    ๒.๔ การปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ใด ๆ ต้องไม่เป็นการท าลายพื้นที่ป่าหรือก่อนด าเนินการได้รับอนุมัติ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และการด าเนินการต้องไม่น าไปสู่การฟ้องร้องหรือการต่อสู้ทางคดีความในช้ันศาล 
                    ๒.๕ ให้เร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาของโครงการฯ การด าเนินการทุกขั้นตอนด าเนินการ          
ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และพร้อมให้หน่วยงานหรือองค์กร      
ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการด าเนินการโครงการฯ ได้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๕๐/๗๙ แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G3/48 
          คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้บริษัท เอ็มพี จี ๓ (ประเทศไทย) จ ากัด โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่ในอัตรา
ร้อยละ ๖๐ ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขท่ี ๓/๒๕๕๐/๗๙ ให้แก่บริษัท นอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ออย (ประเทศไทย) จ ากัด โดยอาศัยความ
ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งโอนความเป็นผู้ด าเนินงาน และให้ออกสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 
๓/๒๕๕๐/๗๙ ตามแบบ ชธ/ป๓/๑ ที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามทีก่ระทรวงพลังงานเสนอ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ทอ ๓๒ ๖๒๐๑/๕๘ 
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินการประเด็นเร่ืองส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้า            

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ต้ังแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน-๒ กันยายน ๒๕๕๗) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานรายงานผลการด าเนินการประเด็นเรื่องส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันท่ี ๑๐ มิถุนายน-๒ กันยายน ๒๕๕๗) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี ้
                ๑. เรื่องที่เป็นหลักการ ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในเรื่องต่าง ๆ ที่ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็น
แนวทางและกรอบการด าเนินการ และกระทรวงพลังงานได้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 
                ๒. เรื่องที่เป็นประเด็น/โครงการส าคัญเร่งด่วน ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
รวม ๑๐ เรื่อง ได้แก ่



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

                    ๒.๑ การต่ออายุสัมปทานให้แก่บริษัทขุดเจาะและส ารวจต่างชาติ การสัมปทานส ารวจปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑ 
และการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มค่าสัมปทานในการเปิดให้ยื่นขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑ 
                    ๒.๒ การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน การปรับราคาขายปลีกน้ ามันในประเทศลงตามทิศทางตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง 
และการปรับลดค่า Ft งวดมกราคมถึงเมษายน ๒๕๕๘ 
                    ๒.๓ การจัดท าแผนพลังงานระยะยาวของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙) และการจัดท ายุทธศาสตร์พลังงาน
ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด 
                    ๒.๔ นโยบายส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน และการจัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) (AEDP) 
                    ๒.๕ การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
                    ๒.๖ โครงการขยายก าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เทพาและโครงการท่าเทียบเรือ 
                    ๒.๗ ใช้กลไกกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิงในการก ากับให้ราคาน้ ามันที่ใช้ส่วนผสมของพลังงานทดแทนในสัดส่วน     
ที่มากข้ึนมีราคาต่ าลง ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล B10 และส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล B20 
                    ๒.๘ การจัดตั้งศูนย์ติดตามข้อมูลด้านพลังงาน 
                    ๒.๙ การแก้ไขปัญหาน้ ามันเถื่อน และการบริหารจัดการราคาน้ ามันทั่วประเทศ 
                    ๒.๑๐ การส่งเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในระยะยาวและสนองความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้ 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขแบบรายละเอียดและปรับกรอบวงเงินค่าจ้างของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสิต เพ่ือรองรับการเดินรถไฟประเภทต่าง ๆ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติการแก้ไขแบบรายละเอียดและปรับกรอบวงเงินค่าจ้างของโครงการระบบขนส่งทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ โดยมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นทั้ง ๓ สัญญา จ านวน 
๘,๑๔๐ ล้านบาท แยกเป็นค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นของสัญญาที่ ๑ จ านวน ๔,๓๑๕ ล้านบาท สัญญาที่ ๒ จ านวน ๓,๓๕๒ ล้านบาท และ
สัญญาที่ ๓ จ านวน ๔๗๓ ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังด าเนินการขยายวงเงินกู้เพิ่มเติม จ านวน ๘,๑๔๐ ล้านบาท ให้ครอบคลุม
การปรับกรอบวงเงินค่าจ้างของโครงการฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยก ากับดูแลให้การปรับเพิ่ม
กรอบวงเงินดังกล่าวมีความเหมาะสม โปร่งใส สอดคล้องกับรายละเอียดของเนื้องานที่ เพิ่มขึ้น เพื่อค านวณเป็นราคาค่าก่อสร้าง     
ที่จะใช้เป็นราคาเจรจาต่อรองกับคู่สัญญาในรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อสร้าง รวมทั้งจัดส่งรายละเอียด               
ให้กระทรวงการคลังเพื่อด าเนินการจัดหาแหล่งเงินในการด าเนินโครงการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการปักหลักเขตควบคุมทางน้ า พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการปักหลักเขตควบคุมทางน้ า พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตควบคุมทางน้ าให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ทางน้ า ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตที่ต้องออกเป็นหนังสือ 
 ในเขตท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาต
ที่ต้องออกเป็นหนังสือในเขตท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดเขตท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตที่ต้องออกเป็นหนังสือในเขตท่าเรือพาณิชย์
เชียงแสน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความสะดวกแก่การควบคุมดูแล จัดระเบียบการจราจรและระบบการขนส่งทางน้ า 
ตลอดจนการควบคุมมลภาวะทางน้ าและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้              
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง
ข้อก าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งที่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและผู้ประจ ารถต้องปฏิบัติ    
เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมข้อก าหนดว่าด้วยความปลอดภัยให้ครอบคลุมส าหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้    
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของต้องปฏิบัติด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถท าการขนส่ง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และ
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของ

แห่งใหม)่ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย   
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ในวงเงิน ๒๕๕,๗๘๘,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น   
งบลงทุนค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ จังหวัดเชียงราย ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้กรมศุลกากรขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง    
ด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่อยู่ภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงเห็นควรพิจารณาด าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การบูรณาการ           
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับแผนฯ ท่ีปรับใหม่ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินระยะสั้น โดยต่ออายุสัญญาเงินกู้  วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ออกไปอีก ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
สามารถบริหารการเงินและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภาวะเงินสดขาดมือจนไม่สามารถด าเนินงานให้บริการได้ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ 
                ๒. ส่วนประเด็นของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ าประกันให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจัดท าข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังก าหนดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

                ๓. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการ เน้นการเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ควบคู่     
ไปกับการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งพิจารณาการใช้วงเงินกู้ด้วยความรอบคอบและตามความจ าเป็นหรือฉุกเฉินเท่านั้น     
เพื่อลดผลกระทบต่อภาระหนี้และฐานะการเงินขององค์กร ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
และเดือนมกราคม ๒๕๕๘ และเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจทราบภายใน ๑ เดือน ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รฟท. 
                               ๑.๑.๑ สร้างความชัดเจนของนโยบายและทิศทางระบบขนส่งทางราง โดยให้มีการก ากับดูแลการขนส่ง
ทางรางที่ชัดเจนและมีความเช่ือมโยงของระบบขนส่งรูปแบบอ่ืน 
                               ๑.๑.๒ สร้างความชัดเจนระหว่างบทบาทของกรมรางและ รฟท. ในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางรถไฟ 
รวมถึงให้จัดท าแนวทางการให้เอกชนมาร่วมในการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) 
                               ๑.๑.๓ ก ากับติดตามการด าเนินการของโครงการส าคัญให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะความส าเร็จของโครงการก่อสร้างทางคู่ ๖ เส้นทางที่มีก าหนดแล้วเสร็จทั้งหมดในปี ๒๕๖๓ และการเสริมสร้างความมั่นคง
ของระบบขนส่งทางราง โดยการเปลี่ยนหมอนรองจากหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีตราง ๑๐๐ ปอนด์ ที่มีก าหนดแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ ขสมก. 
                               ๑.๒.๑ ก าหนดให้ ขสมก. ด าเนินการในฐานะผู้ประกอบการเท่านั้น และให้กรมการขนส่งทางบก        
ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะแทน และส าหรับการให้ใบอนุญาตเดินรถ หากสัญญา      
ในเส้นทางใดสิ้นสุดลง ให้กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีการประมูลใบอนุญาตในแต่ละเส้นทางต่อไป นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกจะตอ้ง
จัดให้มีกลไกในการก ากับดูแลผู้ให้บริการ (Operator) ทั้ง ขสมก. และรถร่วมบริการเอกชนให้ด าเนินการเดินรถให้มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน 
                              ๑.๒.๒ สร้างความชัดเจนของการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถและการจัดสรรเส้นทางระหว่าง ขสมก .   
และเอกชนร่วมบริการ รวมทั้งการจัดซื้อรถโดยสาร NGV ให้สอดคล้องกับเส้นทางที่ได้รับจัดสรรและมีสถานี NGV ที่เพียงพอต่อไป 
                              ๑.๒.๓ เรื่องการจัดการภาระหนี้สินของ รฟท. และ ขสมก. โดยหารือร่วมกับกระทรวงการคลังในการโอน
สิทธิในการใช้ที่ดินของ รฟท. เพื่อให้กระทรวงการคลังรับภาระหนี้สิน และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารที่ดินดังกล่าวต่อไป 
และกระทรวงการคลังจะพิจารณาการรับภาระหนี้สินของ ขสมก. ก็ต่อเมื่อกระทรวงคมนาคมมีความชัดเจนในนโยบายด้านการเดิน
รถโดยสารสาธารณะ ตามข้อ ๑.๒.๒  
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็น      
ของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญในเรื่อง      
กรอบระยะเวลา และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
รัฐวิสาหกิจที่เหลืออีก ๕ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เร่งด าเนินการ
และรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยเร็ว เพื่อให้คณะอนุกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดโครงสร้างการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

          เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับกระบวนการ
รมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการควบคุมกระบวนการรมผลไม้สด      
ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในปริมาณเกินกว่าข้อก าหนดตามกฎหมายหรือ
ข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของผลไม้ไทยในตลาดโลก ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
           เร่ือง การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
            ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการเปิดตลาดน าเข้าหอมหัวใหญ่และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ส าหรับปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ โดยหอมหัวใหญ่
ให้ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จ ากัด เป็นผู้บริหารการน าเข้า และส าหรับเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ให้ชุมนุมสหกรณ์
ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จ ากัด เป็นผู้น าเข้าแต่เพียงผู้เดียว โดยการด าเนินการทั้งสองสินค้าให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่
แห่งประเทศไทย จ ากัด รับซื้อผลผลิตหอมหัวใหญ่ทั้งหมดจากเกษตรกรในราคาตลาด และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริม
และพัฒนาปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ให้ตรงกับความต้องการใช้ในประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าหอมหัวใหญ่ที่ต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ และเพื่อเป็นการน าเข้าหอมหัวใหญ่ในอนาคต รวมทั้งให้ก าหนดมาตรการรองรับการน าเข้าหอมหัวใหญ่       
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศด้วย 
                    ๑.๒ เห็นชอบการเปิดตลาดหัวพันธุ์มันฝรั่งและหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ส าหรับปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ โดยจัดสรร
ให้นิติบุคคลภายใต้เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ก าหนด 
โดยผู้น าเข้าต้องท าสัญญารับซื้อผลผลิตมันฝรั่งสดทั้งหมดจากเกษตรกรในราคาตลาด โดยขั้นต่ าราคาในฤดูแล้งกิโลกรัมละ ๑๐.๔๐ บาท 
และฤดูฝนกิโลกรัมละ ๑๔ บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้งดเว้นการน าเข้าในช่วงที่ผลผลิตของเกษตรกรออกสู่ตลาด และก่อนสิ้นสุดการน าเข้าในปีแรก ให้กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ประเมินผลการด าเนินงาน ราคาน าเข้า ราคาตลาด เพื่อก าหนดราคาในปีต่อไปที่เป็นธรรมต่อผู้ผลิต รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการรองรับการน าเข้าหัวมันฝรั่งสดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ก่อนด าเนินการเปิดตลาดในปีต่อไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในประเทศโดยพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการใช้ในประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน สามารถแข่งขันกับสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปที่ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และเพื่อเป็นการลดการน าเข้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปในอนาคต 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่องร้องเรียนของสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จ ากัด ไปพิจารณาด าเนินการ
รวมทั้งช้ีแจงท าความเข้าใจกับกลุ่มผู้ร้องเรียนให้ชัดเจนก่อนท่ีจะอนุมัติโควตา 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดตลาดน าเข้าสินค้าเกษตรต้องเป็น
การด าเนินการที่สอดคล้องตามหลัก ๓ ประการคือ (๑) การป้องกันการขาดแคลนสินค้าในประเทศ (๒) การส่งเสริมการเพาะปลูก
ในประเทศให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศ และ (๓) การป้องกันการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตร
จากต่างประเทศ และความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การพิจารณาขยายปริมาณโควตาการน าเข้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ควรพิจารณาผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม   



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

การปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานและการปลูกพืชอื่นที่ไม่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานแปรรูป และ    
หากสินค้าที่ไทยไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ แต่มีความต้องการในประเทศ อาจพิจารณายกเลิกการจ ากัดโควตา เช่น สินค้า
เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เพื่อให้มีการน าเข้าได้อย่างเสรีด้วยอัตราภาษีที่ต่ า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร นอกจากนี้ 
ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ และควรเร่งรัดการวิจัยและพัฒนา
พันธุ์และเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธ์ุอย่างต่อเนื่อง ไปด าเนินการต่อไป 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

          เร่ือง ขออนุมัติเปิดตลาดน าเข้านมผงขาดมันเนย ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบการเปิดตลาดน าเข้าโควตานมผงขาดมันเนย ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปริมาณ ๒๒,๑๗๒.๘๘ ตัน ในอัตรา
ภาษีร้อยละ ๕ เท่ากับอัตราภาษีในโควตาที่เก็บจริงในปัจจุบัน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนจากการขาดแคลน
วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต โดยยกเว้นการจัดสรรโควตาตามสัดส่วนผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลที่ ๑ กับกลุ่มนิติบุคคลที่ ๒ ในอัตรา 
๘๐ : ๒๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และให้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาในส่วนนี้ โดยยึดหลักตามล าดับความจ าเป็นและความเดือดร้อน และให้ผู้ประกอบการน าเข้า      
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งไม่ให้กระทบต่อมาตรการและปริมาณการรับซื้อน้ านมโคจากเกษตรกร      
ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการประชุมครั้ งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้น าเข้าเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ านมขาดแคลนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตภายในประเทศ     
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิน าเข้ารับซื้อนมดิบทั้งหมดจากเกษตรกรในราคาตลาด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องติดตามราคาการรับซื้อ
ว่าถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ผลิต 
                    ๑.๒ ก่อนสิ้นสุดการน าเข้าในปี ๒๕๕๘ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีหากจะขอเปิดตลาดน าเข้าเพิ่มเติมในปีต่อไป 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามระดับราคานมผงขาดมันเนย ทั้งราคาน าเข้าและราคาตลาด      
และก าหนดมาตรการรองรับการน าเข้านมผงขาดมันเนยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตภายในประเทศ แล้วรายงาน         
ต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ 

                 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ที่เห็นควรมีการติดตามผลการน าเข้านมผงขาดมันเนยอย่างใกล้ชิด และติดตามผลการด าเนินงานการบริหารจัดการโควตาน าเข้านมผง
ขาดมันเนย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมนมในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นมทราบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ไปด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

          เร่ือง แนวทางการด าเนินการระบายผลิตภัณฑ์มนัส าปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ที่เห็นชอบแนวทางการระบายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาลตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
นโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลัง ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๘      
เมื่อวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ก่อนด าเนินการระบายให้มีการจัดตั้งคณะท างานระบายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังคงเหลือในสต็อกของ
รัฐบาล เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางและเง่ือนไขการระบายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาด ให้เป็นไป
ตามแนวทางการระบายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาลที่ได้รับความเห็นชอบ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้องค์การคลังสินค้าแจ้งยืนยันปริมาณที่มีอยู่จริง สภาพของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ภาระผูกพัน
ของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง รวมทั้งปริมาณคงเหลือท่ีปลอดภาระผูกพันท่ีสามารถระบายได้เป็นรายคลัง 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

                    ๑.๓ มอบหมายคณะท างานระบายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาลพิจารณากรอบในการระบาย 
เช่น วัตถุประสงค์ในการระบาย เกณฑ์การพิจารณาราคาขาย รวมถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอซื้อ เป็นต้น แล้วน าเสนอประธาน
กรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลังพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการระบายตามกรอบที่น าเสนอ 
                    ๑.๔ ระบายด้วยวิธีการเปิดประมูลขายให้ผู้ประกอบการเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ส่วนต่างของราคาที่ประมูลได้กับ
ราคาที่รัฐควรได้รับตามคุณภาพสินค้าที่ควรจะเป็นตามระยะเวลาที่เก็บรักษา รวมทั้งค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลัง     
การขาย ให้องค์การคลังสินค้าพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลให้คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการมันส าปะหลังทราบต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประชาสัมพันธ์การด าเนินงานที่ผ่านมาในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการช้ีแจงและสร้าง      
การรับรู้ต่อสาธารณะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

                 ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐที่เห็นควรมีการก ากับดูแลขั้นตอนการระบายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการตรวจสอบและรายงานผล     
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อคณะท างานระบายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังคงเหลือในสต็อกรัฐบาลพิจารณาก าหนดกรอบในการระบายแล้ว 
ควรเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะท างาน
ระบายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังคงเหลือในสต็อกรัฐบาล ใช้ในการก าหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการระบายตามความเหมาะสม 
นอกจากนี้ การติดตามตรวจสอบปัญหาคุณภาพและปริมาณผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งมีการตรวจพบการทุจริต 
เช่น การปลอมปน และการแจ้งปริมาณไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นต้น ควรเร่งรัดให้องค์การคลังสินค้าด าเนินการ          
ตามกฎหมายกับผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด ส าหรับกรณีค่าเสียหายใด ๆ ที่เ กิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการขายที่จะให้องค์การ
คลังสินค้าพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น ควรพิจารณาถึงสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนก่อน 
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการด าเนินการทางกฎหมาย ไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
          เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี และแขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... [เพ่ือด าเนินโครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport  
Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซ่ือ-พญาไท] 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี และแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... [เพื่อด าเนินโครงการระบบรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท] มีสาระส าคัญเพื่อก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี และแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

          เร่ือง การปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ 
      คณะรัฐมนตรีมีมติ  
  ๑. เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ จ านวน ๓ โครงการ
ประกอบด้วย โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโค  และโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาการผลิตไก่พ้ืนเมือง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  ๒. ในการด าเนินการในระยะเร่งด่วน ปี ๒๕๕๘ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท าความตกลงรายละเอียดกับ   
ส านักงบประมาณภายในกรอบวงเงิน ๑๘๒.๑๕ ล้านบาท 
  ๓. ส าหรับการด าเนินการในระยะต่อไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท าแผนโครงการให้มีรายละเอียดทีชั่ดเจน 
ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว รวมทั้งสามารถให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

การเกษตรถึงรายละเอียดและความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการทุกโครงการที่จ าเป็นต้องใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรก่อนการจัดท าโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพื่อสนับสนุนเกษตรกร/สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ และความสามารถในการช าระเงินกู้ยืมของเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อมิให้
เป็นภาระของภาครัฐ รวมทั้งควรพิจารณาทบทวนโครงการ โดยก าหนดแนวทางในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรให้ชัดเจน          
ควรส ารวจจ านวนเกษตรกรที่จะสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนควรมีการติดตามประเมินผลการ ด าเนินโครงการในปีแรก      
อย่างใกล้ชิด เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย แล้วน าเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาแนวทาง     
การด าเนินการในระยะยาวต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

          เร่ือง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา
แหล่งน้ าและการขยายระยะเวลาด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง โครงการสินเช่ือส าหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อยเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และการขาดแคลนแรงงาน โดยแก้ไข
เป็น “โครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร” 
                 ๑.๒ เห็นชอบ “โครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร” ประกอบด้วย     
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุปกรณ์บริหารจัดการน้ าในไร่อ้อย การจัดซื้อรถตัดอ้อย รถคีบอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตร     
การจัดซื้อรถแทรกเตอร์ และการจัดซื้อรถบรรทุกอ้อย 
                    ๑.๓ อนุมัติวงเงินกู้ปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยใช้จากวงเงิน 
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ของเงินกู้ยืมสินเช่ือเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อย (เงินเกี๊ยว) เป็นระยะยาว ๓ ปี โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยให้ชาวไร่
อ้อยผู้กู้ช าระในอัตราร้อยละ ๒ และให้ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่ปีท่ีกู้ยืม โดยมีโรงงาน
น้ าตาลเป็นผู้ค้ าประกัน และให้รัฐบาลช่วยรับภาระอัตราดอกเบี้ยส่วนเกิน เพื่อให้ชาวไร่อ้อยน าไปพัฒนาการปลูกอ้อยให้มีประสิทธิภาพ
ครบวงจร โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย) ประสานกับกระทรวงการคลัง (ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ในการตั้งงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยตามหลักการ ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดรายละเอียด มาตรการ หลักเกณฑ์ เง่ือนไขการกู้ยืมเงินและการช าระเงินกู้ 
ตลอดจนประมาณการวงเงินที่รัฐบาลต้องรับภาระดอกเบี้ยส่วนเกินในอัตราเดียวกับการชดเชยดอกเบี้ยส าหรับโครงการตามนโยบาย
รัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มอื่น ตามความเห็นของส านักงบประมาณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนด าเนินการ 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐั 
และคณะอนุกรรมการร่วมจัดท ายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค้า (Roadmap) คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง 
ปาล์มน้ ามัน และอ้อย เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติของเกษตรกรผู้กู้และโรงงานน้ าตาล ผู้ค้ าประกันหนี้เงินกู้ ตลอดจนหลักเกณฑ์
เง่ือนไขการค้ าประกันให้ชัดเจน การให้ความส าคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นล าดับแรก 
การแยกพิจารณาการให้วงเงินสินเช่ือ ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ยของแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับความจ าเป็น วัตถุประสงค์ 
และผลลัพธ์ท่ีเกดิขึ้นของการด าเนินโครงการฯ การให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น การติดตาม
ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐบาล รวมทั้งการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีมีปัญหาและต้องการแหล่งน้ า ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

          เร่ือง โครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก คร้ังท่ี ๑๒ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๒ 
(The 12th Asia Pacific Orchid Conference) จ านวน ๑๒๑,๓๑๐,๙๐๐ บาท โดยค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    
ส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับไว้แล้ว จ านวน ๔,๓๔๕,๕๐๐ บาท 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๑๖,๙๖๕,๔๐๐ บาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) 
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. เห็นชอบให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดงาน 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เกี่ยวกับการใช้งบประมาณต้องเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ และควรศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดงานในลักษณะเดียวกันของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ รวมทั้งด าเนินการด้วยความประหยัด เหมาะสม สวยงาม การปฏิบัติ
ทุกขั้นตอนกระท าด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และพร้อมรับการตรวจสอบได้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
                    ๑.๑ เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ให้ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
                    ๑.๒ ในการพิจารณาหรือด าเนินการเรื่องใดของคณะกรรมการฯ หากเกี่ยวข้องกับกระทรวงหรือหน่วยงานใด 
ให้มีอ านาจเชิญผู้แทนกระทรวงหรือหน่วยงานนั้นเข้าร่วมช้ีแจงด้วย ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการฯ จะต้องด าเนินการ
ภายใต้กรอบของข้อกฎหมายและข้อก าหนดขององค์กรอื่นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันด้วย 
                ๒. ให้รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มกรรมการ     
จากภาครัฐและภาคเอกชนที่ส าคัญ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาหอการค้าไทย เพื่อให้การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมมีความสอดคล้องกับภารกิจท้ังในด้านการด าเนินงานและงบประมาณ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ  และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 



 
นโยบายที่ 

๗ 
 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                               (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา และการเข้าร่วมงาน

มหกรรมการค้าชายแดน ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เมียนมา และการเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. ผลการหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา 
ฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการเช่ือมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมการค้าชายแดน ซึ่งทั้งสองฝ่าย
เห็นพ้องกันที่จะเร่งผลักดันให้เกิดการด าเนินการ (๑) ตั้งเป้ามูลค่าการค้าชายแดนระหว่างกันในปี ๒๕๕๙ ให้เพิ่มขึ้นเท่าตัว        
(๒) จัดตั้งคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อขับเคลื่อนการค้าชายแดนสองฝ่าย และ (๓) จัดตั้งสภาธุรกิจ       
เพื่อขยายการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดนของภาคเอกชน ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้เสนอให้มี    
การเร่งรัดการเปิดด่านมูต่อง จังหวัดมะริด -ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น        
การควบคุมราคาสินค้าตามแนวชายแดน และเน้นว่ากระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองฝ่ายต้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งยินดีจะร่วมมือกับฝ่ายไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของแม่สอด และเมียวดีให้เป็นประตูหลักในการ พัฒนา 
การค้าชายแดนไทยเมียนมาต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้ยื่นข้อเสนอยุทธศาสตร์ “แม่สอด-เมียวดี โมเดล” ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เมียนมาพิจารณาเพื่อร่วมด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งจะมีการหารือรายละเอียดในการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission : JTC) ไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๗ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 
                ๒. การเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ    
ขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้ศักยภาพความพร้อมของหน่วยงานในสังกัด           
น าผู้ซื้อและตัวแทนห้างสรรพสินค้าจากกรุงย่างกุ้ง จังหวัดเมียวดี ผาอัน และเมาะล าไย เข้าร่วมงาน มีผู้เข้าร่วมจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น 
๓๐๐ คูหา มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ มีนักธุรกิจจากไทยเข้าร่วม ๑๑๒ ราย และจากเมียนมา ๗๐ ราย โดยบริษัท Jaroon-Sawai 
Engineering Limited Partnership กับ บริษัท Apex World International Co., Ltd สามารถตกลงร่วมทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ ๖๐ ล้านบาท (๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการลงนามหนังสือผลการเจรจาปรับแก้ตารางข้อผูกพันภาษีสินค้าของกาบองภายใต้ WTO พร้อมภาคผนวก

ระหว่างไทย-กาบอง ภายใต้กระบวนการเจรจาขอปรับแก้ตารางข้อผูกพันของประเทศสมาชิกฯ ตาม Article 28 
ของ GATT 1994 

            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบผลการลงนามหนังสือผลการเจรจาปรับแก้ตารางข้อผูกพันภาษีสินค้าของกาบองภายใต้องค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization : WTO) พร้อมภาคผนวกระหว่างไทย-กาบอง ภายใต้กระบวนการเจรจาขอปรับแก้ตารางข้อผูกพัน
ของประเทศสมาชิก WTO ตาม Article 28 ของ GATT 1994 สรุปสาระส าคัญหนังสือผลการเจรจาของสองฝ่ายดังกล่าว ดังน้ี 
                    ๑.๑ กาบองปรับแก้ตารางข้อผูกพันภาษีสินค้าอุตสาหกรรมของกาบอง โดยปรับอัตราภาษีน าเข้าที่ผูกพัน        
ไว้ ใน WTO (Bound Rate) จ านวน ๒,๑๕๙ รายการ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๕ เป็นร้อยละ ๒๐-๓๐ และปรับลด Bound Rate   



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

จ านวน ๒,๕๐๐ รายการ ลดลงร้อยละ ๑๕ เป็นร้อยละ ๕-๑๐ ในภาพรวมจะท าให้ Bound Rate สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น    
จากร้อยละ ๑๕.๓๘ เป็นร้อยละ ๑๘.๐๘ 
                    ๑.๒ กาบองยอมชดเชยให้กับไทย โดยลดภาษีน าเข้า (Bound Rate) ของสินค้าข้าวพิกัด ๑๐๐๖ ตามข้อเรียกร้อง
ของไทย จากร้อยละ ๖๐ หรือร้อยละ ๔๐ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ [เรื่อง การลงนามในภาคผนวก
ของร่างหนังสือผลการเจรจาปรับแก้ตารางข้อผูกพันภาษีสินค้าของกาบองภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ภายใต้กระบวนการ
เจรจาขอปรับแก้ตารางข้อผูกพันของประเทศสมาชิก WTO ตามมาตรา  XXVIII ของ GATT 1994] ที่ให้ประเมินถึงผลประโยชน์   
ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกของ WTO โดยเฉพาะพันธกรณีข้อก าหนดเกี่ยวกับการลดหย่อนอัตราภาษีว่าที่ผ่านมาไทย
ได้รับผลประโยชน์อย่างไรและได้รับการลดหย่อนภาษีจากประเทศคู่ค้าแล้วเท่าใด ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ก าหนดยุทธศาสตร์     
ในเชิงรุกเพื่อเจรจากับคู่ค้าทั้งในระบบทวิภาคีและพหุภาคีด้วย โดยจะต้องจัดท ารายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                ๓. ใหก้ระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการทราบถึงการปรับอัตราภาษีสินค้าอุตสาหกรรมของกาบองภายใต้ WTO 
เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากการลดภาษีน าเข้าที่ผูกพัน (Bound Rate) โดยเฉพาะสินค้าข้าวซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออก
ในตลาดกาบอง รวมทั้งจะได้ปรับตัวและเตรียมพร้อมในการรองรับผลกระทบจากการปรับเพิ่มภาษีน าเข้าที่ผูกพัน (Bound Rate) 
ของกาบอง โดยเฉพาะสินค้าที่กระทบกับการส่งออกของไทย เช่น รถยนต์ รถบรรทุก และถังบรรจุก๊าซ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง ๖ ประเทศ ครั งที่ ๕      

(The 5th GMS Summit) 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี ้

             ๑. รับทราบผลการประชุมสุดยอดผู้น า ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๕ (The 5th GMS Summit) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันท่ี ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเทพมหานคร โดยผู้น า ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขงให้ความเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมระดับผู้น า 
(Joint Summit Declaration : JSD) มีสาระส าคัญในการผลักดันการด าเนินงานการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ใน  GMS 
และผลักดันกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการด าเนินงานภายใต้ความตกลงกา รขนส่งข้ามพรมแดน       
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement : CBTA) ร่วมผลักดันการพัฒนาแนวเส้นทางคมนาคม         
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงให้เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจผ่านการด าเนินงานภายใต้เวทีการหารือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
(Economic Corridor Forum : ECF) และร่วมผลักดันการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรอบการลงทุนของภูมิภาค (RIF-IP) 
ให้สามารถเกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งรับทราบรายงานเรื่องแผนปฏิบัติการของกรอบการลงทุนของภูมิภาค (Regional 
Investment Framework-Implementation Plan : RIF-IP) และผลสรุปการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมหารือ
เพื่อการลงทุนในลุ่มแม่น้ าโขง การประชุมสภาธุรกิจ ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง การประชุมโต๊ะกลมภาคีหุ้นส่วนการพัฒนา และ    
การประชุมหารือผู้แทนเยาวชนลุ่มแม่น้ าโขง 
                ๒. เห็นชอบข้อเสนอแผนการด าเนินงานระยะเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค  
ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการโดยประสานกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป  
                    ๒.๑ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและขยาย        
ด่านพรมแดน ท้ังในส่วนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออ านวยความสะดวกการค้าและคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาค 
รวมถึงเร่งผลักดันการพัฒนาเส้นทางรถไฟเช่ือมโยงอนุภูมิภาคและรถไฟความเร็วปานกลางระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีนให้เป็นรูปธรรม 
                    ๒.๒ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง เร่งรัดการให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและพิธีสารที่เหลืออยู่
จ านวน ๖ ฉบับ ภายใต้ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement : CBTA) 
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                               (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

                   ๒.๓ กระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ให้เป็นองค์กรความร่วมมือ     
เพื่อการพัฒนาหลักในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงิน ด้านวิชาการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แก่ประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีระดับการพัฒนาน้อยกว่าประเทศไทย 
                    ๒.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงแรงงาน เร่งรัดศึกษาการจัดการผลกระทบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การจัดการ
ความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ และร่วมหารือในความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์ และการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย 
                    ๒.๕ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานมหาวิทยาลัย สถาบันลุ่มแม่น้ าโขง 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และธนาคารพัฒนาเอเชีย 
ร่วมก าหนดแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรในอนุภูมิภาค 
                    ๒.๖ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผลักดัน      
การด าเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และพื้นที่ชายแดนโดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและภาคีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                    ๒.๗ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานกระทรวงการต่างประเทศเร่งให้มี
การหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อให้
สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกันได้ 
                    ๒.๘ สภาธุรกิจ GMS Business Forum (GMS-BF) ประเทศไทย เร่งศึกษาเพื่อจัดท าข้อเสนอการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เร่งศึกษาแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อป้องกัน ลดผลกระทบ และจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจเนื่องมาจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ และ
เร่งรัดก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าร่วมกับผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพ่ือการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ     

และร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่าง
ประเทศทางอากาศ และให้น าอนุสัญญาดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไป ทั้งนี้ การภาคยานุวัติให้กระท าได้เมื่ออนุสัญญาฯ ได้รับความเห็นชอบ
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประกาศใช้บังคับ
เป็นกฎหมายแล้ว 
                    ๑.๒ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ ซึ่งเป็นอนุสัญญา
ที่ก าหนดและรวบรวมกฎเกณฑ์ที่เป็นรูปแบบเดียวกันเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศซึ่งคนโดยสาร สัมภาระ และของ 
พร้อมท้ังก าหนดสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดของผู้ขนส่งที่มีต่อคนโดยสาร ผู้ตราส่ง และผู้รับตราส่ง และระหว่างผู้ขนส่งทางอากาศ
ด้วยกัน และเป็นการออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการตั้งข้อสงวนตามข้อ ๕๗ ของอนุสัญญาฯ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. อนุมัติให้น าวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใช้ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากอนุสัญญาฯ 
 

 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

       เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูง (JHC) เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ครั งที่ ๓ และการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา (JCC) เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายและพื นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั งท่ี ๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบและมอบหมายตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ประธานกรรมการร่วม
ระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นท่ีโครงการที่เกี่ยวข้องเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา (Joint High-level Committee : JHC) 
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓ และการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม
ระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (Joint Coordinating Committee : JCC) 
ครั้งท่ี ๕ จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมฯ รับทราบและรับรองผลการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา (JCC) ครั้งที่ ๔ และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา (JHC) 
ครั้งที่ ๒ รวมทั้งรับทราบสถานะปัจจุบันของการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก ความก้าวหน้าร่างกฎระเบียบ
ภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมา ตลอดจนเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาสัมปทานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ระยะแรกและบันทึกความเข้าใจฉบับเพิ่มเติม นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบร่วมกันที่จะพิจารณาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน      
ที่ส าคัญต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายโดยการลงทุนของภาครัฐ กรอบการด าเนินงานที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
แนวทางความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น และเห็นชอบให้จัดการประชุม JCC และ JHC ครั้งต่อไป ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายเมียนมา จัดท าข้อเสนอและเง่ือนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเง่ือนไขผ่อนปรน       
แก่รัฐบาลเมียนมา ส าหรับโครงการถนนสองช่องทางเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย -เมียนมา เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลังที่เห็นควรเร่งรัดศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมาในโครงการถนนสองช่องทางเช่ือมต่อ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับชายแดนไทย-เมียนมา และเห็นควรให้เร่งศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมา
ในโครงการถนนสายช่องทางเช่ือมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับชายแดนไทย -เมียนมา และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง         
ให้สอดคล้องกับกรอบเวลาที่จ ากัด เนื่องจากเมียนมาจะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว 
ก่อนการปิดสมัยประชุมในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการถนนฯ จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
และรายได้ของโครงการทวายฯ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                               (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
       เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั งท่ี ๑/๒๕๕๘  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเห็นชอบผลการพิจารณาและมติของ กนพ. และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือในรายละเอียดของกิจการเป้าหมายส าหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และน าเสนอ
ประธาน กนพ. พิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อไป 
                    ๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) และศูนย์ด ารงธรรม เป็นหน่วยงานหลัก     
ในการประสานการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและให้ข้อมูลนักลงทุน 
                    ๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ   
ด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ รวมทั้งปรับปรุงคณะอนุกรรมการเดิม ๓ ชุด ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ 
ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการ (๒) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง และ         
(๓) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ให้มีรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
                    ๑.๔ กระทรวงการคลัง เร่งรัดด าเนินมาตรการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและมาตรการทางการเงินให้แล้วเสร็จ
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมได้ทันที 
                    ๑.๕ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามโครงการเร่งด่วนของแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ท าความตกลง
ในรายละเอียดกับส านักงบประมาณในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
                    ๑.๖ กระทรวงแรงงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และ
ประสานภาคเอกชนก าหนดจ านวนและประเภทแรงงานต่างด้าวที่ต้องการ และด าเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
                    ๑.๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เร่งพิจารณาเพื่อก าหนดปริมาณและขยายระยะเวลา
น าเข้าสินค้าเกษตร รวมทั้งก าหนดพื้นที่และช่องทางการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านให้ชัดเจน เพื่อให้
สามารถด าเนินการตามนโยบายการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและรับซื้อสินค้าเกษตรได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกี่ยวกับการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งพิจารณา
เพื่อก าหนดปริมาณและขยายระยะเวลาการน าเข้าสินค้าเกษตร เห็นควรเพิ่มกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงกลาโหม 
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดพื้นที่และช่องทางการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

นโยบายที่ 
๘ 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
      
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเสนอประเด็นเพ่ือน าเข้าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๖ เร่ือง "การเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

งานวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียน" 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการการน าประเด็นเรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานวิจัยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน” เข้าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๖ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ขอความร่วมมือให้สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนทุกประเทศสนับสนุนนโยบายและงบประมาณเพื่อการเช่ือมโยง
ข้อมูลการวิจัยของทุกประเทศเข้าสู่คลังข้อมูลการวิจัยของประเทศอาเซียน 
                    ๑.๒ ให้สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกันก าหนดกรอบประเด็นปัญหาวิจัยเพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหา
ของภูมิภาคร่วมกัน โดยใช้เวที ASEAN Heads of Research Councils (ASEANHORCs) และ Asian Heads of Research Councils 
(ASIAHORCs) 
                    ๑.๓ ให้มีการประชุมวิชาการแสดงผลงานวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาเซียนเป็นประจ าทุกปี โดยให้ประเทศ
สมาชิกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประเทศเจ้าภาพ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติน าเรื่องนี้ไปประชุมหารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ได้
ข้อเสนอด้านการพัฒนางานวิจัยของไทยที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการด้านการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอเข้าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๖ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๑๔ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๔      
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับประเทศ        
คู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนฯ กับสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร โดยผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ฯ ครั้งที่ ๑๔ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT 
Masterplan 2015) โดยมีโครงการที่ด าเนินการในปี ๒๕๕๗ ทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ 
                ๒. เวียดนามได้ยกร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจ การบูรณาการและการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนด้วยไอซีที ด้านนวัตกรรม    
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไอซีที และการรวมเป็นตลาดเดียวในอาเซียน สื่อสมัยใหม่ และเนื้อหาสาระ 
และความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ โดยจะมีการหารือการจัดท าแผนแม่บทฯ กับประเทศสมาชิกอาเซียนในปีนี้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อจัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ 
                ๓. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนไอซีทีอาเซียน (ASEAN ICT Fund) ในรอบที่ ๒ เพื่อสนับสนุน   
การด าเนินโครงการความร่วมมือด้านไอซีทีของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยให้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนสมทบเงินประเทศละ 
๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

                ๔. ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณจากกองทุน ASEAN ICT Fund จ านวน ๔๘๕,๘๘๗ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ด าเนิน
โครงการตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 ในปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑๑ โครงการ โดยมีโครงการของไทย ๒ โครงการ 
คือ โครงการประเมินผลแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 ระยะสุดท้าย และโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ         
เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                ๕. ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมสภาหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๐              
(The 20th ASEAN Telecommunications Regulators’ Council Meeting : ATRC) โดยมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ การติดตาม
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ ATRC การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บท  ASEAN 
ICT Masterplan 2015 
                ๖. ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์กรุงเทพ (Bangkok Statement) ภายใต้หัวข้อหลัก “Transforming ASEAN 
Moving Towards Smart Communities” ซึ่งระบุถึงการด าเนินการตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี ๒๕๕๘ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง นโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ 

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้การปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัย 
และสถาบันวิจัยของภาครัฐถือเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาของหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
                    ๑.๒ ให้การปฏิบัติงานในโครงการฯ ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐที่มีข้อผูกพัน    
ตามสัญญาชดใช้ทุน นับเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้รับทุนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดส าหรับกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และองค์การมหาชน โดยครอบคลุม      
ทั้งองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ   
เฉพาะที่เป็นหน่วยงานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
                    ๑.๓ ให้บุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้ผลการปฏิบัติงาน
ในภาคเอกชนในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นผลงานในการขอต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งงานอื่น ๆ รวมทั้งการขึ้นเงินเดือน โดย  
ให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐจัดท าเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่ง การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการขึ้นเงินเดือน      
ที่ชัดเจน 
                    ๑.๔ มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อผลักดันการด าเนินการตามนโยบาย  
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการร่วม
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ เกี่ยวกับการจัดท ารายละเอียดการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น    
การก าหนดสิ่งจูงใจ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรมี
การหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอื่นที่บุคลากรไปปฏิบัติงาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้มีการประเมินและติดตามผลของนโยบาย  Talent Mobility อย่างสม่ าเสมอ    
โดยครอบคลุมถึงผลกระทบด้านความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน รวมทั้งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
      
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

หน่วยงานท่ีน านโยบายนี้ไปด าเนินการ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อให้บุคลากรในสังกัดสามารถเข้าร่วมโครงการฯ 
เพื่อให้การด าเนินการตามนโยบายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการด้วย 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ก าหนดกรอบ
และทิศทางการวิจัยและพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ให้สอดคล้อง สนับสนุน และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ๑๑ กลุ่ม รวมทั้งกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วย 
                ๔. มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท า
ทะเบียนบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งรวบรวมผลงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อน าไ ป   
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดการวิจัยและพัฒนาให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป 

                  ๕. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนด ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันมาตรวิทยา สถาบันทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่งรัดขั้นตอนด าเนินการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามอ านาจหน้าที่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการประกอบการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนด้วย 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  



 

นโยบายที่ 
๙ 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง      ความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ ในช่วงเดือนตุลาคม-
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การจัดท าเรื่องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อจัดนิทรรศการวันดินโลก      
๕ ธันวาคม ณ กรมพัฒนาท่ีดิน ส านักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี และองค์การ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และด าเนินการจัดท านิทรรศการเป็นภาษาอังกฤษ    
เพื่อน าไปแสดงในงานวันดินโลกท้ังสองแห่ง 
                ๒. ก าหนดปฏิทินการจัดงาน ได้แก่ พิธีเปิดตัวปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ ณ กรมพัฒนาท่ีดิน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
การจัดการอบรมหมอดินอาสาระดับนานาชาติ ณ กรุงเทพมหานคร ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่องดิน ณ จังหวัดขอนแก่น ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จัดสัปดาห์ดินสากล ณ กรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘      
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษหัวข้อ "Healthy Soils for a Healthy Life" ในระดับอุดมศึกษา ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
จัดการประชุมระดับนานาชาติ International Soil Conference-Sustainable Uses of Soil in Harmony with Food Security 
ณ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความส าคัญ และการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน 
และการเปิดให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ณ กรมพัฒนาท่ีดิน เป็นประจ าทุกเดือน 
                ๓. การประสานงานเรื่องการกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงบรรยายหรือบันทึกเทป
พระราชด ารัสเรื่อง Healthy Soils for a Healthy life ในงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ส านักงานองค์การสหประชาชาติ 
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งส านักราชเลขาธิการมีหนังสือแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ โดยมีก าหนดการเสด็จระหว่างวันท่ี ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
                ๔. การโอนเงินตั้งต้น (Initial Seed Money) จ านวน ๓.๓ ล้านบาท ให้แก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปีดินสากลในระดับสากล 
                ๕. การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก ๕ ธันวาคม และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันท่ี ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ     
และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน การประชุมวิชาการ การเสวนา การบรรยายพิเศษ และการประกวด    
เพลงเทิดพระเกียรติในกลุ่มหมอดินอาสา และการแข่งขันเล่นเกมส์ออนไลน์ LDD IM Farm ซึ่งเป็นเกมส์จ าลองการท าการเกษตร 
น าข้อมูลจริงมาใช้ในการจ าลองการปลูกพืช ๕ ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย และถั่วเหลือง มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทย จ านวน ๗ แห่ง ผู้แทน เอฟ เอ โอ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งได้
อ่านสารจาก Director General ของ เอฟ เอ โอ ณ กรุงโรม ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ นักวิชาการ หมอดินอาสา และผู้สนใจ
ทั่วไป จ านวนกว่า ๕,๐๐๐ คน 
                ๖. การจัดนิทรรศการวันดินโลกในงาน “การใช้น้ าอย่างมีคุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นท่ีประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระปรีชาสามารถ
เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน 
                ๗. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติเพื่อสนับสนุนกิจกรรมปีดินสากล ซึ่งก าหนดจะจัดการประชุมฯ 
ระหว่างวันท่ี ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเพชรบุรี 
                ๘. การจัดให้มีการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับดิน ณ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประจ าทุกเดือน โดยที่ผ่านมาได้จัดเส วนา    
ในหัวข้อโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโย และกว่าจะมาเป็นวันดินโลกและปีดินสากล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมพัฒนาที่ดิน
และหน่วยงานภายนอก 
                ๙. การจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดิน ณ กรมพัฒนาที่ดิน ตลอดปี ซึ่งที่ผ่านมา      
มีนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดิน จ านวน ๑,๒๒๗ คน 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง      ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                ๑. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก หรือน า
ผา่นซึ่งงาช้าง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก 
หรือน าผ่านซึ่งงาช้าง 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตการค้า และการพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตให้ค้างาช้าง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต 
การค้า และการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ค้างาช้าง 
                ๓. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ค้างาช้าง ใบอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งงาช้าง และใบแทนใบอนุญาต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง      ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือ 
  ใบรับรอง น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซ่ึงสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตหรือใบรับรอง 
และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง      ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัด 
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
หรือของกลางที่ได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับบทก าหนดโทษให้มีอัตราโทษสูงขึ้นด้วย 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปช้ีแจงในประเด็นกระบวนการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง      มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ (เพ่ิมเติม) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
จ านวน ๔ เรื่อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่น ๆ ซึ่งให้ความเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง 
ตั้งอยู่ที่ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ของกรมการบินพลเรือน โดยให้กรมการบินพลเรือนรับความเห็นของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในประเด็นการเพิ่มเติมมาตรการการย้ายถิ่นของนกในพื้นที่ และประเด็นมาตรการลด
ผลกระทบทางเสียง รวมทั้งแนวทางการด าเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานอ่ืน ๆ ในอนาคต 
                ๒. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
ท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย     



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน าร่างประกาศดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
เพื่อพิจารณาลงนามให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 
                ๓. เห็นชอบการก าหนดให้อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก ทุกขนาด เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท า รายงาน     
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดประเภทและ
ขนาดของอุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก ทุกขนาด เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมอบให้ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน าร่างประกาศดังกล่าว เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
                ๔. เห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด    
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ในเอกสารท้ายประกาศ ๓     
ล าดับที่ ๑.๕ ทุกขนาด เสนอในช้ันขอประทานบัตร โดยให้ยกเว้นโครงการเหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา โครงการเหมืองแร่
ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โครงการเหมืองแร่ดินเหนียวสี โครงการเหมืองแร่ดินมาร์ล โครงการเหมืองแร่บอลเคลย์ โครงการ
เหมืองแร่ดินทนไฟ และโครงการเหมืองแร่ดินเบา และให้จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Code of Practice) 
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ และเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว และมอบให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าร่างประกาศดังกล่าว เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รวมทั้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม      
น ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Code of Practice) ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุญาตประทานบัตร 
โดยถือว่า เป็นเงื่อนไขที่ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 
 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง  ขออนุมัติงบกลางเพ่ือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) พร้อมทั้งขอความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน       
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ในกรอบวงเงินจ านวน ๗,๘๐๑,๓๓๓,๘๐๐ บาท เพื่อด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการด าเนินโครงการในส่วนที่รับผิดชอบ 
ให้แล้วเสร็จเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค น้ าเพื่อการเกษตร 
การขุดลอกคูคลอง และการกักเก็บและการระบายน้ า ทั้งนี้ ให้แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าระยะเร่งด่วน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ดังกล่าว ไม่อยู่ในข่ายต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘        
(เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

                ๒. ในส่วนของโครงการบริหารจัดการน้ าระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องหรือเป็นโครงการที่จะต้องได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนการด าเนินการ ให้คณะกรรมการก าหนด
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าพิจารณาทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดท ารายละเอียดของโครงการต่าง ๆ     
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งโดยด่วนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง ขออนุมัติการปรับปรุงแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘

(เพ่ิมเติม) ที่เป็นโครงการปีเดียว และขออนุมัติแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่เป็นโครงการต่อเนื่อง
หรือต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมทั้งแนวทางด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเสนอ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ที่เป็นโครงการปีเดียว ซึ่งได้เสนอขอปรับปรุงจากเดิม ๑,๖๔๑ รายการ 
เป็น ๑,๗๕๖ รายการ กรอบวงเงินจ านวน ๗,๘๐๑,๓๓๓,๘๐๐ บาท 
                    ๑.๒ อนุมัติงบประมาณ (งบกลาง) เพิ่มเติม ส าหรับโครงการที่ใช้เวลาด าเนินงานมากกว่า ๑ ปี จ าแนกเป็น   
งานผูกพันต่อเนื่อง ส าหรับโครงการที่ด าเนินการด้วยวิธีด าเนินการเอง จ านวน ๗๗ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๔,๑๑๔,๙๖๖,๖๐๐ บาท 
และงานผูกพันสัญญา ส าหรับโครงการที่ด าเนินการด้วยวิธีจ้างเหมาก่อสร้าง จ านวน ๕ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๔,๓๖๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๓ อนุมัติให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง) ข้อ ๑.๖ สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่
เสนอได้ 
                    ๑.๔ อนุมัติแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนและด าเนินการตามแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะ
เร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 
                          ๑.๔.๑ ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานก ากับดูแลและติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
                          ๑.๔.๒ เมื่อส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว หากมีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดประกอบการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญซึ่งเป็นผลให้วัตถุประสงค์/เป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเรื่องต่อคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าหรือหน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 
                          ๑.๔.๓ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน ๑.๔.๒ ที่ไม่เป็น
สาระส าคัญหรือยังคงวัตถุประสงค์/เป้าหมายการด าเนินงานเดิมตามแผนงาน/โครงการส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณโดยตรง 
                          ๑.๔.๔ มอบหมายให้ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางพิจารณาก าหนดแนวทางเร่งรัดการด าเนินงาน
ที่เหมาะสมกบัการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 
ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ 
                          ๑.๔.๕ มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเป็นหน่วยงาน
ตดิตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
                ๒. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนที่จะได้รับเป็นส าคัญ 
และขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ของแต่ละแผนงาน/โครงการ และหากแผนงาน/โครงการใดเข้าข่าย  
ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก็ให้ด าเนินการ



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โครงการ      
ให้เข้าใจอย่างถูกต้องโดยทั่วกันด้วย 
                ๓. ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าประสานข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
ต่าง ๆ ให้กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ 
เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและก ากับติดตามการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้บรรลุผลต่อไป 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง      ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน) และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติ  เกี่ยวกับ     
การพิจารณาโครงการภาคสมัครใจ และการพิจารณาให้ใช้เครื่องหมายรับรอง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง      การด าเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ  
            ๑. รับทราบผลการด าเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการการท างานเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งได้จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้างค่านิยมในการทิ้งขยะของประชาชนให้ถูกต้องและก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทั้งต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง และจะมีการยกร่างกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเพิ่มเติมความคืบหน้าในการด าเนินงานตาม Roadmap การก าจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ดังน้ี 
                     ๑.๑ การก าจัดขยะค้างสะสม (ขยะเก่า) จ านวน ๓๐.๘๓ ล้านตัน มีการด าเนินการก าจัดขยะ ๓ วิธี ได้แก่     
การฝังกลบช่ัวคราว การขนย้ายไปก าจัดอย่างถูกต้อง และการน าขยะไปผลิตเช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) คาดว่า    
จะสามารถก าจัดขยะค้างสะสม (ขยะเก่า) ได้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ 
                     ๑.๒ การก าจัดขยะใหม่จะด าเนินการ ๓ มาตรการ ได้แก่ การลดขยะและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง      
การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และการก าจัดขยะโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานที่เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน โดยส่งเสริม   
ให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน 
                     ๑.๓ มีแผนจะด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะจ านวนทั้งสิ้น ๕๓ แห่ง ขณะนี้เปิดด าเนินการแล้ว ๒ แห่ง 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๓ แห่ง อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา/บันทึกความเข้าใจ (MOU) ๒ แห่ง และอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม 
๑ แห่ง และอยู่ระหว่างการเจรจา ๔๕ แห่ง 
                     ๑.๔ การด าเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจะด าเนินการใน ๖ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามแผนในทุกจังหวัดดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
                          ๑.๔.๑ กระทรวงมหาดไทย ก าหนดนโยบายให้จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการลดคัดแยก
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับคัดแยกขยะมูลฝอยและ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัด รวมทั้งก ากับ ดูแลจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

                          ๑.๔.๒ กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวง เรื่อง การคัดแยก เก็บขนแบบแยกประเภท/สุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยทั่วไป/อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ (เก็บขนและก าจัด) และออกค าแนะน า เรื่อง แนวทางการควบคุม     
การประกอบกิจการรับเก็บขน หรือก าจัดขยะมูลฝอยท่ัวไป ท่ีท าเป็นธุรกิจหรือได้รับผลตอบแทนจากการคิดค่าบริการ 
                          ๑.๔.๓ กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีหลักสูตรการเรียนเกี่ยวกับการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย และ
การจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ระดับเยาวชน และส่งเสริมสถานศึกษาด าเนินกิจกรรมลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์  
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์     
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปตาม Roadmap ต่อไป 
                ๓. เห็นชอบให้ถอนข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการ     
ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเพิ่มเติม 
                ๔. เห็นชอบแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤติที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและ
ตกค้างสะสมของจังหวัดอยุธยา ฉบับแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม โดยสาระส าคัญในการขอปรับแผนปฏิบัติการฯ (ระยะเร่งด่วน ๖ เดือน) 
คือ การขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของเทศบาล จ านวน ๑๔ แห่ง (จากเดิม ๓ แห่ง) จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
รวม ๑๘๘,๒๒๐ ตัน และเพิ่มการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น รายการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
วิกฤติที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม (ระยะเร่งด่วน ๖ เดือน) ที่กรมควบคุมมลพิษได้รับจัดสรร
งบประมาณแล้ว ภายในกรอบวงเงิน ๑๑๖,๔๙๔,๐๐๐ บาท โดยให้กรมควบคุมมลพิษขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ
ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้ส านักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการและตาม Roadmap ดังกล่าวให้เหมาะสมเพียงพอด้วย 
                ๕. ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งก่อให้เกิดภาระต่อประเทศ จึงควรเร่งออกกฎหมายโดยใช้หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
ส่วนการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควรมีการด าเนินการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมประเด็นส าคัญของการจัดการ
ของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
และศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อการจ ากัดขอบเขตการรั่วไหลของสารอันตรายสู่ชุมชน
ข้างเคียงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีมาตรการฟื้นฟูพื้นที่วิกฤตเดิมหลังจากขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้างเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้    
เห็นควรเร่งรัดติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม Roadmap ในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน มีการรายงาน
ผลความคืบหน้าตามห้วงเวลา การปฏิบัติเร่งด่วนตามแนวทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด 
เช่น การปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอยมาก าจัดในลักษณะรวมศูนย์ การจัดตั้งโรงก าจัดขยะมูลฝอย 
และการจัดตั้งโรงก าจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน ามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
ให้ประชาชนท่ัวไปทราบได้ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) 
เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ให้ประชาชนได้รับทราบการด าเนินงานของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องโดยทั่วกันด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ       
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปปฏิบัติต่อไป โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีกรอบแนวคิด “๑๒๐ วัน คืนฟ้าใส อากาศบริสุทธิ์ ให้ชุมชน” โดยให้จังหวัดเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักตามระบบศูนย์สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุในลักษณะพื้นที่-หน้าที่-
การมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation) ตามภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะผู้น า แกนน า อาสาสมัคร และประชาชน ระยะเวลาด าเนินงานแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๘) ระยะกลาง (๒๕๕๘-๒๕๖๒) และระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๗) พื้นที่เป้าหมาย ๙ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
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เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก กรอบงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน ๖,๒๘๕,๔๗๓ ล้านบาท ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยการด าเนินการตามแผนปฏิบัติดังกล่าวให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากไฟป่าและ
หมอกควัน และบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้สามารถด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น   
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่เห็นควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเกดิ
ไฟป่าและการเคลื่อนที่ของหมอกควันล่วงหน้าให้มีความแม่นย าขึ้น ควรส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น เครื่องผลิตเช้ือเพลิงจากเศษวัสดุ ไปเผยแพร่และใช้งานในระดับท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน และควรให้ความส าคัญ รวมถึงสนับสนุน
เครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ เครือข่ายชุมชนในเรื่องการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน และแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานหลักได้ทราบเมื่อพบ 
จุดเกิดเหตุตั้งแต่ต้น ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในช่วงเวลาห้ามเผา เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย 
                ๓. ส าหรับค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะเร่งด่วน (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) ให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๘๘.๕๐๒๕ ล้านบาท และให้ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขอท าความตกลงในรายละเอียดด้านงบประมาณตามขั้นตอนกับส านักงบประมาณแทนจังหวัดดังกล่าวต่อไป 
ส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนระยะกลางและระยะยาว ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และหรือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๔. มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รับไปศึกษารายละเอียดร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า      
ทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ เช่น การปรับปรุงเครื่องบินที่หน่วยงานต่าง ๆ มีอยู่ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการน ามาใช้        
ในการดับไฟป่า เป็นต้น 



 

นโยบายที่ 
๑๐ 

 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ 
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๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการเร่งด าเนินการส ารวจปริมาณการใช้ยางพาราของแต่ละหน่วยงานโดยเร็ว และจัดท า
แผนการใช้ยางพาราในประเทศเพื่อให้การใช้ยางพาราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวมปริมาณความต้องการใช้ยางพาราของทุกหน่วยงานเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาหาแนวทางการลดพื้นท่ีปลูกยางพาราในประเทศ โดยในระยะแรกให้เริ่มด าเนินการในพ้ืนท่ีซึ่งชาวสวนยางได้บุกรุกพ้ืนทีป่า่
เพื่อท าการเพาะปลูก พร้อมทั้งพิจารณาหาแนวทางการเยียวยาชาวสวนยางกลุ่มดังกล่าวด้วย 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงพาณิชย์จัดให้มีการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น และให้
หาแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถซื้อข้าวบริโภคได้ในราคาถูกด้วย 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาหาแนวทางการส่งเสริมการเพาะปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในประเทศ
ให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดและลดการน าเข้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปจากต่างประเทศ 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ก าหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัย
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม และตรวจสอบความพร้อมของมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
โดยเฉพาะโรงงานในเขตอุตสาหกรรม รวมทั้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม   
ที่ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าของชุมชนด้วย 
                    ๑.๖ ให้ส านักงบประมาณรวบรวมงบประมาณเหลือจ่ายของแต่ละส่วนราชการและน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใช้จ่ายส าหรับนโยบายเร่งด่วนท่ีเป็นการช่วยเหลือประชาชนต่อไป 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง ผลการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ บุคคลสองสัญชาติ การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทยและมาเลเซีย การขนส่งทางถนน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องรถยนต์ ซึ่งขณะนี้ไทยได้อนุญาตให้รถยนต์ของมาเลเซียเข้ายังพ้ืนท่ีตอนในของไทยได้ ในขณะที่ไทยยังไม่ได้รับสิทธิที่เท่าเทียม
กันจากมาเลเซีย) การค้าและการลงทุน (โดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการค้าของมาเลเซีย) และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
                ๓. ด้านสังคม รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลประชาชนทุกกลุ่มที่มีความเดือดร้อน เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการที่มี
รายได้น้อย คนจนเมือง และผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม และโดยที่รัฐบาลเห็นว่าครูเป็นบุคลากรส าคัญในการสร้าง
อนาคตของประเทศ ซึ่งมีปัญหาหนี้สินจ านวนมากท าให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มประสิทธิภาพ จึงให้กระทรวงการคลัง
และกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเพิ่มเติมด้วย 
                ๔. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                    ๔.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณากฎหมาย    
ที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถด าเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้แนวเขตทางด่วนได้อย่างคุ้มค่า และสามารถจัดเป็นพื้นที่
ประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อลดผลกระทบผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย คนจนเมือง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม 
ได้หรือไม่ประการใด และหากจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย ให้พิจารณายกร่างกฎหมายแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๔.๒ ให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยร่วมด าเนินการเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี    
เมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการเร่งน าตัวผู้กระท าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต่อประชาชน
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและด าเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการก่อวินาศกรรม ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด 
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                ๕. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๕.๑ ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการแจ้งช่ือผู้แทนไปยังส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้ง
คณะท างานบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายระดับกระทรวง ท าหน้าที่ติดตาม ประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และงานส าคัญ      
ของรัฐบาลร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ ปี 
                    ๕.๒ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าฐานข้อมูลกลางโดยเช่ือมโยงข้อมูลในการด าเนินงานจากฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน โดยแบ่งการด าเนินการเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่ (๑) ให้มีการบูรณาการการใช้ข้อมูล เช่น อัตราส่วนของ
แผนที่หน่วยจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน (๒) ให้มีการก าหนดเจ้าภาพในการรวบรวม จัดเก็บและกลั่นกรอง
ข้อมูลในแต่ละด้าน โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และ (๓) ให้มี
การจัดช้ันความลับและการเข้าถึงข้อมูล กรณีข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่องานด้านความมั่นคงให้มีการคัดกรองโดยส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
                    ๕.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) นัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เช่น การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต การรวมกลุ่มเกษตรกร        
ในลักษณะสหกรณ์การเกษตรพิมาย เพื่อให้การรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และ   
เพื่อเป็นโครงการน าร่อง 
                    ๕.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย
ส ารวจพ้ืนท่ีซึ่งประชาชนมีความต้องการใช้น้ าบาดาลและพิจารณาก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว 
เช่น การสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อน าน้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
                

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
    ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนท่ีจะลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และในช่วงที่ผ่านมาได้มีการสั่งการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการและเร่งรัดไปแล้วหลายครั้ง นั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์จัดท ามาตรการปรับโครงสร้างหนี้ของ   
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยพิจารณาถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การลดดอกเบี้ย และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สนับสนุนการด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ที่ประสงค์   
จะเข้าร่วมมาตรการที่จะก าหนดขึ้นด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับส านักโฆษกส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และทีมโฆษกของทุกกระทรวงก าหนดแนวทางปรับปรุงการสร้างการรับรู้      
และประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่
คณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการจนบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเรื่องที่จะด าเนินการในระยะต่อไป โดยให้พิจารณา
ขยายช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น หนังสือพิมพ์ social media ทั้งนี้ ในเบื้องต้นให้เริ่มการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีวศึกษาและการด าเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
             ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านความมั่นคง 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์ความไม่สงบจากการปะทะกัน
ระหว่างกองทัพเมียนมากับกองก าลังกลุ่มชาติพันธุ์บริ เวณชายแดนเมียนมาที่ติดกับจีนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นที่อาจมี
ผลกระทบต่อความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างไทยและเมียนมา 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง) ตรวจสอบการจดทะเบียน
สมาคมของชาวโรฮิงญาว่ามีความถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร และพิจารณาหามาตรการดูแลกรณีดังกล่าว รวมทั้ง          
เร่งด าเนินการปรับปรุงพื้นที่ควบคุมผู้อพยพให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาก าหนดกลไกในการคัดเลือกและตรวจสอบชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์  
ที่มีศักยภาพ โดยเน้นกลุ่มที่มีผลการเรียนท่ีดีให้ได้รับสิทธิในการยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหากรณีสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญต่าง ๆ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมเป็นจ านวนมากจนเกิดความแออัด และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น ห้องสุขาไม่เพียงพอหรือช ารุด รวมทั้งควรบริหารจัดการให้มีผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยและดูแลความสะอาด     
ในสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญด้วย 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทยาน   
ต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาดและปลอดภัย โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและดูแลความสะอาด
ตามจุดต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงการรักษาความสะอาด และทิ้งขยะในท่ีที่จัดเตรียมไว้ 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนที่แหล่งท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ชุมชนตามวิถีไทย ให้มีความน่าสนใจ และแจกจ่ายตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว
และกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้กระจายไปตามจุดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม จัดท าหนังสือ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยส าหรับชาวต่างประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของไทย และหาช่องทางจ าหน่าย
หนังสือดังกล่าวในต่างประเทศ หรือสนามบิน 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับผู้ประกอบการก าหนดแนวทางการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมไทยและการผลักดันเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ชุด (Series) 
ไปยังตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น 
                    ๒.๖ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยออกมาตรการสินเช่ือ Nano Finance 
ให้กระทรวงการคลังรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินการ เช่น จ านวนผู้ขอใช้สินเช่ือประเภทดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
                    ๒.๗ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ จัดท า
มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ น้ัน ให้หน่วยงานดังกล่าวค านึงถึงมาตรการที่เป็นการสร้างความรู้ในการใช้จ่ายเงินและการสร้างวินัยการเงิน
ให้แก่ประชาชนเพื่อลดปัญหาหนี้สินในระยะยาวอย่างยั่งยืน 
                    ๒.๘ ให้คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษด าเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในพื้นที่จังหวัด      
ที่ก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อท างานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
                    ๒.๙ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดมาตรการในการส่งเสริม
การปลูกกาแฟและยาสูบในพื้นที่ทางภาคเหนือเพื่อทดแทนการน าเข้า รวมทั้งคิดค้นและพัฒนาสายพันธุ์เมล็ดกาแฟและยาสูบ     
ของไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
                    ๒.๑๐ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันเพื่อจัดตั้ง   
เป็นสหกรณ์ เช่น เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ชาวสวนยาง ชาวนา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการก าหนดมาตรการการช่วยเหลือของรัฐ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกร นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนบัญชีกลุ่ม/สหกรณ์
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ การรวมกลุ่มเกษตรกรแต่ละประเภทควรมีความเป็นเอกภาพและไม่มีหลายกลุ่มในพืชชนิดเดียวกัน 
                    ๒.๑๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. และกระบวนการด าเนินการกับกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือกลุ่มที่ถูกหลอกลวง การน าที่ดินกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันว่า   
มีอุปสรรคหรือครอบคลุมการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้หรือไม่ประการใด แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยเร่งด าเนินการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าซึ่งได้ความเสียหายเนื่องจาก



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

การบุกรุกพื้นที่และด าเนินการให้เกิดป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์จากป่าและมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาป่าเหล่านั้นให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดหาที่ดินท ากินให้แก่
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ 
โดยได้รับประโยชน์จากป่าไม้ทั้งสามประเภท รวมทั้งประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ าด้วย 
                    ๒.๑๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร โดยเน้นการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องจักร 
และเครื่องมือท าการเกษตร และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรน าไป
เพาะปลูก รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม พิจารณา
แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการออกบัตรอเนกประสงค์ (smart card) 
ส าหรับการโดยสารระบบขนส่งสาธารณะและซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุ เป็นต้น 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด 
และให้พิจารณาก าหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การขุดบ่อน้ าบาดาล การดูแลรักษาแหล่ง
น้ าตามธรรมชาติ หรือก าหนดเส้นทางส่งน้ าจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าได้มากขึ้น 
                    ๓.๒ ให้ทุกกระทรวงมอบหมายให้ทีมโฆษกของกระทรวงมีหน้าที่กลั่นกรองข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์
รายวัน เมื่อตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่สื่อรายงานมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้จัดท าเอกสารช้ีแจงเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง    
โดยทันที รวมทั้งให้จัดท าเอกสารข่าวกระทรวงเพื่อแจกสื่อให้รับทราบถึงผลการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล     
ของกระทรวงนั้น ๆ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การน าส่งเงินคงเหลือของกองทนุป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน             

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานการน าส่งเงินคงเหลือของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    
เข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ว่าปัจจุบันกองทุนฯ บริหารงานเพื่อใช้เงินไปตามวัตถุประสงค์จากสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
จ านวน ๒๕๕,๙๕๔,๓๒๕.๔๑ บาท โดยจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี แยกเป็นงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบสนับสนุน       
ซึ่งในปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งกรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๑๖๙,๘๑๕,๓๖๒.๐๔ บาท และได้ก าหนดกรอบวงเงินเพื่อรองรับ
การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีส่วนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่หรือบุคคล
ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินอันเนื่องจากการด าเนินการ รวมถึงเงินชดเชย   
ความเสียหายและค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สิน จ านวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรรเพื่อรองรับการบริหารงาน 
จ านวน ๑๘๑,๘๑๕,๓๖๒.๐๔ บาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในปัจจุบัน จ านวน ๒๕๕,๙๕๔,๓๒๕.๔๑ บาท คงเหลือ
เงินกองทุนฯ ประมาณ ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะต้องส ารองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ ตามพระราชบัญญัติมาตรการ   
ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมถึงการชดเชยค่าเสียหาย หรือเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน     
ที่มีค าสั่งยึดและอายัดไว้ ซึ่งไม่สามารถประมาณการได้ เนื่องจากคดีแต่ละคดีมีช่วงเวลาการตัดสินที่แตกต่างกัน ประกอบกับ         
มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทรัพย์และดอกเบี้ย ท าให้มูลค่าของเงินที่ต้องใช้ในเรื่องการคืนและชดเชยไม่สามารถกันยอดตัวเลข        
ที่แน่นอน ด้วยเหตุดังกล่าว จึงยังไม่สามารถน าส่งเงินเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗       
(เรื่อง ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังและกองทุนอื่น ๆ ) ที่ให้กระทรวงการคลัง
รวบรวมข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีอยู่ทั้งหมดให้ครบถ้วน และจัดกลุ่ม วิเคราะห์ผลด าเนินการ 
ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ และแนวทางการปรับปรุงหรือยุบเลิกกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่หมดความจ าเป็น รวมทั้งให้
จัดท าตัวช้ีวัดของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าว     
และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบ   
ให้ก าหนดวันประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท าเนียบรัฐบาล 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสนอ 
ดังนี ้
             ๑. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการจัดท าสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเร่งรัดเบิกจ่าย
งบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย และให้ส านักงบประมาณรวบรวมและรายงานผล ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะเพื่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ติดตามการด าเนินการต่อไป 
                ๒. ให้กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมทรัพยากรน้ า 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจ านวนมาก จัดท าแผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณส่งให้ส านักงบประมาณ
รวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
                ๓. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับดูแลหน่วยงานให้ด าเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ ตามแผนและ
กรอบเวลาที่ก าหนด โดยให้น าผลการด าเนินการในเรื่องนี้ไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ
ตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุวาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....  
                    ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติ
เกี่ยวกับค้ าประกันและจ านอง) 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๔ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนต่อไป ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... 
                ๒. รับทราบและเห็นชอบการขอปรับแก้ไขนิยามค าว่า “ว่างงาน” ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา       
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอ โดยให้เป็นไปตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม        
พ.ศ. ๒๕๓๓ 
                ๓. เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสาวจินตนันท์ 
ชญาต์ร ศุภมิตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) มาพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามมาตรา ๑๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และข้อ ๑๑๗ ของข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเห็นชอบ   
เป็นหลักการให้ด าเนินการส าหรับร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ โดยให้
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                    ๓.๑ ในการเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอรับร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ       
สภาปฏิรูปแห่งชาติมาพิจารณาก่อนรับหลักการ โดยปกติให้ขอเวลาส าหรับพิจารณามีก าหนดอย่างน้อย ๒๐ วัน 
                    ๓.๒ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุมัติแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่ างพระราชบัญญัตินั้น         
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาด าเนินการ โดยให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม 
ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัตินั้นมาร่วมพิจารณาโดยด่วนให้แล้วเสร็จและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาติภายในก าหนดเวลาที่ขอรับมา และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับมีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของคณะรัฐมนตรีและ    
กรอบงบประมาณ ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และส านักงบประมาณร่วมพิจารณาด้วยทุกครั้ง 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
และ 
                    ๑.๑ ให้รอการเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ก่อน โดยให้เสนอ
พร้อมกับอนุสัญญาวา่ด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการเสนออนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายในระยะเวลาสามเดือนเพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
                    ๑.๒ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่งได้แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุระเบียบ
วาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. มอบให้กระทรวงคมนาคมปรับแก้ไขค าแปลภาษาไทยของอนุสัญญาเพื่อรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับ
การรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ ให้มีความสมบูรณ์และส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 
                ๓. เห็นชอบให้ส่งหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานความคืบหน้าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
     คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบความคืบหน้าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
รายงาน 
                ๒. มอบให้ทุกกระทรวงรับไปพิจารณาเค้าโครงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้เสนอความเห็น 
ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ แล้วส่งให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รวบรวมสรุปประเด็นเพื่อเสนอในที่ประชุมร่วม
ระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ในวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวมทั้งให้ทุกกระทรวงเตรียมความพร้อมในการด าเนินการด้านกฎหมาย หรือ      
เรื่องอื่น ๆ เพื่อรองรับต่อไปด้วย 
                ๓. มอบให้ส านักงบประมาณไปพิจารณาภาระงบประมาณที่ต้องด าเนินการตามเค้าโครงร่างรัฐธรรมนูญ           
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ประเด็นการส่งเสริม   
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและหาแนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก ) ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. กระทรวงพาณิชย์ได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พัฒนาผลไม้ไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อร่วมกันยกร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยที่ประชุม
มีมติให้บรรจุประเด็นกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการแปรรูปผลไม้ ซึ่งมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การพัฒนาการเพิ่ม
มูลค่าผลไม้และผลิตภัณฑ์ไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหลักในการผลักดัน   
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์ผลไม้ 
                ๒. ในส่วนของสินค้ากล้วยไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก และกระทรวงพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ในฐานะคณะท างาน อยู่ระหว่าง
เชิญศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (National Metal and Materials Technology : MTEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมประชุมก าหนดแนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ให้รักษาความสดใหม่อยู่ได้นานต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด    

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง          
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน-๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๗) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยภาพรวมการขับเคลื่อนและเร่งรัด     
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) ส่วนราชการต่าง ๆ ได้มีการด าเนินงาน
ในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศ และการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลทั้ง ๑๑ ข้อ เป็นไปตามเป้าหมาย



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
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และมีผลส าเร็จในระดับที่น่าพอใจ ส่วนการขับเคลื่อนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ งบประมาณรายจ่ายประจ า ทุกส่วนราชการสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
ส าหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุนยังมีปัญหาการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย (แผนการใช้จ่าย ๑๔๐,๕๖๓.๔๓ ล้านบาท 
เบิกจ่าย ๔๑,๒๖๒.๔๗ ล้านบาท) นอกจากน้ี ที่ประชุมได้ขับเคลื่อนเร่งรัดการด าเนินงานในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
การปฏิรูปประเทศไทย รวมถึงการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลทั้ง ๑๑ ข้อด้วย ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด        
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ 

                 ๒. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่เห็นควรให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณจ าแนกรายกระทรวงมาใช้ประกอบการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และควรให้ความส าคัญ
กับผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเห็นผลส าเร็จของผลงานที่ เป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะในส่วนที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงและเกิดผลดีต่อภาพรวมของประเทศ รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานหรือ         
ส่วนราชการเพิ่มการน าเสนองานที่ส าคัญที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลแสดงให้ปรากฏว่าได้ด าเนินการอะไรบ้าง เป็นต้น           
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปการขบัเคลือ่นและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กนัยายน-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน-
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่  
                          ๑.๑.๑ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ทอ้งถิน่  
                          ๑.๑.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน 
                          ๑.๑.๓ โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
                          ๑.๑.๔ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
                    ๑.๒ การปฏิรูปประเทศ ผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่  
                          ๑.๒.๑ รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  
                          ๑.๒.๒ มีการเชื่อมโยงการด าเนินการระหว่าง สปช. กับส่วนราชการต่าง ๆ โดยให้ส่วนราชการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความเห็นของ สปช. เกี่ยวกับเรื่อง หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ : 
การเร่งรัดด าเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเรื่อง การน าเสนอพ้ืนที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามัน 
เป็นเขตมรดกโลก  
                          ๑.๒.๓ กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งด าเนินการปฏิรูปในเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลและอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของกระทรวง 
                    ๑.๓ การบริหารราชการแผ่นดิน ผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่ 
                          ๑.๓.๑ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เร่งขยาย
ผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ เป็นต้น  
                          ๑.๓.๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ เช่น การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ต่าง ๆ ด าเนินการโครงการการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น  
                          ๑.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม เช่น เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง การจัดหา
ที่ดินท ากิน เป็นต้น  
                           ๑.๓.๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การเสริมสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และเร่งผลิตและพัฒนา
ก าลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เป็นต้น  



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
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                          ๑.๓.๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน เช่น สร้างความครอบคลุม
ของหลักประกันสุขภาพ โดยจัดบริการการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยพัฒนาทีมหมอครอบครัว
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นด้านสุขภาพของประชาชน เป็นต้น  
                          ๑.๓.๖ การบริหารเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการเบิกจ่าย ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน เป็นต้น  
                          ๑.๓.๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เช่น ด้านการเช่ือมโยงระบบขนส่ง
คมนาคม กฎระเบียบและการอ านวยความสะดวกด้านการค้า ซึ่งรัฐบาลได้เร่งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปรับปรุงถนน
สายนาทวี-บ้านประกอบ/ชายแดนไทยมาเลเซีย เป็นต้น  
                          ๑.๓.๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เช่น การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ การปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม เป็นต้น  
                          ๑.๓.๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน เช่น เร่งปกป้องและฟื้นฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น  
                          ๑.๓.๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เช่น จัดท าโครงการวางระบบป้องกันการทุจริตในโครงการส าคัญตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการปรับปรุงระบบราชการ เป็นต้น  
                          ๑.๓.๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย      
ไม่เป็นธรรม การน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด เป็นต้น 
                ๒. ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานในความรับผิดชอบแจ้ง      
ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยตรง เนื่องจากคณะกรรมการมีผู้แทน
ทุกกระทรวงเป็นกรรมการและมีหน้าที่ในการปรับปรุงรายงานให้ทันสมัยและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจ าเดือนละ ๑ ครั้ง    
อยู่แล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การโอนภารกิจก ากับดูแลความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–

ญี่ปุ่นกลับไปกระทรวงการต่างประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้โอนภารกิจการก ากับดูแลนโยบายการด าเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น
ส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) กลับไปกระทรวง
การต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้กระทรวงการต่างประเทศเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนโดยความตกลงฯ สามารถก าหนด 
ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองกับญี่ปุ่นให้รัดกุมและตอบสนองผลประโยชน์ของไทยได้ครบถ้วน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่ขอเสนอแก้ไขช่ือหน่วยงาน จาก กรมส่งเสริม
การส่งออก เป็น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินงานตามความตกลงฯ ซึ่งมีนัยและมิติที่มีความครอบคลุมหลากหลายสาขา จึงควรเน้นย้ าและส่งเสริม   
ให้มีการด าเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพ่ือให้การขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทั้งทางด้านการค้า การลงทุน 
การผลิต และธุรกิจภายใต้ความตกลงฯ สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และภายหลังการโอนภารกิจก ากับดูแล  JTEPA 
กลับไปกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ควรมุ่งเน้นการเจรจาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเหล็กและ    
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน 
และให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนในการสร้างความเข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์
แหล่งก าเนิดสินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงฯ ซึ่ งจะส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังญี่ปุ่น    
ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรปรับปรุงข้อความใน (ร่าง) ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
ที่  /๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการก ากับการด าเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

ส าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ในสัดส่วนขององค์ประกอบ จากเดิม “๑.๔๐ ผู้แทนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ” เป็น “๑.๔๐ ผู้แทนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ” ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. กรณีที่ต้องมีความเห็นของส่วนราชการเพื่อประกอบการด าเนินการในเรื่องใด ๆ ตามความตกลง  JTEPA        
ให้กระทรวงการต่างประเทศถามความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง การยืนยันร่างกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และการเสนอความเห็นของส่วนราชการ

เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยืนยันร่างกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และการเสนอ

ความเห็นของส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ทุกส่วนราชการ
ถือปฏิบัติต่อไป ดังนี ้
                ๑. ให้ทุกส่วนราชการแจ้งยืนยันร่างกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วภายในกรอบ
ระยะเวลา ได้แก่ 
                    ๑.๑ กรณีเป็นร่างกฎหมายที่เป็นไปตามผลการด าเนินการตามมติคณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หากส่วนราชการประสงค์ที่จะด าเนินการร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยัน
มาที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ กรณีเป็นร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนอนุมัติหลักการ หากส่วนราชการประสงค์ที่จะด าเนินการ   
ร่างกฎหมายดังกลา่วต่อไป ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันมาที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าว 
                    ๑.๓ กรณีเป็นร่างกฎหมายที่ได้มีการอนุมัติหลักการโดยคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน 
                          ๑.๓.๑ เมื่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งให้ส่วนราชการยืนยันในช้ันการตรวจพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายในระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก าหนด หรือหากไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันร่างกฎหมายที่ตรวจพิจารณาแล้ว 
                          ๑.๓.๒ กรณีเป็นร่างกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งให้ส่วนราชการยืนยันมาที่        
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันมาที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก าหนด หรือหากไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันมาที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันร่างกฎหมายที่ตรวจพิจารณาแล้ว 
                ทั้งนี้ หากส่วนราชการไม่แจ้งยืนยันภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้ยืนยันและเห็นชอบ
ร่างกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
                ๒. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเสนอความเห็นเรื่องต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้เสนอความเห็นภายในระยะเวลาที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด ส าหรับกรณีเป็นเรื่องปกติ      
ให้เสนอความเห็นภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าว หากส่วนราชการ      
ไม่เสนอความเห็นภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้เห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ โดยการประเมินผลองค์การมหาชนฯ จ านวน ๑๔ หน่วยงาน ซึ่งจ าแนกเป็น ๒ กลุ่ม คือ องค์การ
มหาชนฯ ที่อยู่ในระบบการประเมินทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง จ านวน ๘ แห่ง และองค์การมหาชนฯ ท่ีมีระบบการประเมินผล 
ตนเอง จ านวน ๖ แห่ง มีผลงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยองค์การมหาชนฯ 
ส่วนใหญ่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนมากกว่า ๓.๐๐๐๐ คะแนนขึ้นไป) จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐ คะแนน โดย
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คือ ๔.๑๙๙๑ คะแนน ซึ่งองค์การมหาชนฯ ที่มีผลคะแนนรวมสูงสุด คือ 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ ๔.๗๒๐๐ คะแนน และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ ๔.๑๐๙๒ คะแนน ซึ่งองค์การมหาชนฯ ที่มีผลคะแนนรวมสูงสุด คือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ได้ ๔.๘๕๐๘ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการพิจารณาติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเกินกว่า 

๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการที่ใช้

งบประมาณแผ่นดินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม 
เสนอแนะแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการฯ โดยระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ จ านวน ๒๕ หน่วยงาน รวม ๕๓ โครงการ 
วงเงินงบประมาณที่อนุมัติ จ านวน ๓๓,๒๙๔,๔๒๒,๑๖๗ บาท โดยได้ปรับลดวงเงินงบประมาณและสามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ 
๗๙๓,๒๕๒,๓๑๗ บาท รวมทั้งได้ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน
ในการด าเนินการ และเพื่อให้มีการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่าง     
มีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการท าส ามะโน ส ารวจ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ รวม ๑๖ ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการท าส ามะโน ส ารวจ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ รวม ๑๖ ฉบับ มีสาระส าคัญเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล สนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนในการก าหนดนโยบายการบริหารและวางแผนด้าน
เศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ ประกอบด้วย 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในภาคเอกชน พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. .... 
                    ๑.๕ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างการเดินทางและการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. .... 
                    ๑.๖ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๗ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. .... 
                    ๑.๘ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. .... 
                    ๑.๙ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๐ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๑ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๒ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๓ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๔ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๕ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๖ ร่างกฎกระทรวงการส ารวจตัวอย่างประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. .... 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ดังน้ี 
                    ๒.๑ ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑.๑ ควรจ าแนกขนาดของสถานประกอบการและรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
เป็นส่วนบุคคลและนิติบุคคลประกอบกับการจ าแนกประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และให้ความส าคัญในมิติต่างประเทศมากขึ้น 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

อาทิ จ านวน/สัดส่วนของลูกจ้างหรือแรงงานต่างชาติในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม โดยแบ่งตามประเภท/ระดับทักษะของแรงงาน 
มูลค่า/สถานะในการลงทุนของธุรกิจ/อุตสาหกรรมไทยในต่างประเทศ เป็นต้น และเพิ่มเติมการส ารวจข้อมูลอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพใหม่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
                    ๒.๒ ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑.๓ ควรจ าแนกรูปแบบการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ๒ ประเด็น คือ     
การส ารวจค่าตอบแทนโดยจ าแนกตามขนาดของกิจการ ควรจัดแบ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และการจ าแนกกิจกรรม ๑๑ กิจกรรม ควรปรับปรุงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                    ๒.๓ ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑.๕ ควรบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการก าหนดรายละเอียด
การส ารวจตัวอย่างการเดินทางและการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย เพื่อให้ได้ผลการส ารวจที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
รวมถึงการส ารวจข้อมูลส าหรับการจัดท าบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : ISA) ด้วย 
                    ๒.๔ ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑.๙ ควรมีการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลทรัพย์สินต่าง ๆ เชิงลึก 
                    ๒.๕ ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑.๑๒ ควรเพิ่มเติมเรื่องความหมายของการดื่มสุรา เช่นเดียวกับการให้ความหมาย
ของการสูบบุหรี่ 
                    ๒.๖ ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑.๑๕ ควรเพิ่มเติมการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูลพื้นฐานทางประชากร
ของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
                    ๒.๗ ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑.๑๖ ควรปรับหลักเกณฑ์การจ าแนกผู้สูงอายุ เป็นบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไป เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและชัดเจนระหว่างค านิยามตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี (แนวทางการส่งเสริมการค้ากับประเทศ      

ที่สนใจซ้ือข้าวและยางพาราจากไทย) 
          คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบแนวทางการส่งเสริมการค้ากับประเทศท่ีสนใจซื้อข้าวและยางพาราจากไทย ตามข้อสั่งการของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การด าเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างรัฐบาลไทย  
กับรัฐบาลจีน อยู่ระหว่างการยกร่างแผนด าเนินการด้านการค้าสินค้าเกษตรภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการเจรจา
กับผู้แทนจีน โดยมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) เพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนด/
ปรับปรุงรายการและปริมาณสินค้าเกษตรที่จีนจะซื้อเพิ่มเติมจากการค้าปกติ ท้ังนี้ ร่างแผนการด าเนินการด้านการค้าสินค้าเกษตร
ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ อยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ   
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๑.๒ แนวทางส่งเสริมการค้ากับประเทศที่สนใจซื้อข้าว ยางพารา และผลิตภัณฑ์ โดยสินค้าข้าว กระทรวงพาณิชย์
ได้ก าหนดแนวทางส่งเสริมการค้าและการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ อาทิ การจัดคณะผู้แทนการค้า
เดินทางไปเจรจาและกระชับความสัมพันธ์การค้าข้าวในต่างประเทศ เป็นต้น ส าหรับสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ ได้ก าหนดให้มี
การส่งเสริมผ่านการด าเนินการในการจัดคณะผู้แทนการค้าเพื่อเจรจาการค้าในประเทศไทย จัดคณะผู้แทนการค้าเพื่อเจรจาการค้า
ในต่างประเทศ และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ พร้อมกันนี้ได้มีแผนการส่งเสริมการค้าข้าวและยางพารากับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ช่วงเวลาด าเนินการปี ๒๕๕๘ 
  ๑.๓ การส่งเสริมการค้าโดยใช้วิธีซื้อขายต่างตอบแทน คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการค้าแบบแลกเปลี่ยน พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากแนวทางการด าเนินการค้า
แบบแลกเปลี่ยนไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์และนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันและมีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานราชการที่จะ
จัดท าโครงการความร่วมมือหรือการจัดซื้อเพื่อน าเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ จะก าหนดให้น าเข้าสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา 
เป็นการแลกเปลี่ยนก็อาจจะท าได้ โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องด าเนินการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและกลั่นกรองความคุ้มค่าของโครงการความร่วมมือเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุด และเร่งด าเนินการเจรจา   



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

กับฝ่ายจีนเพื่อปลดหรือผ่อนปรนเง่ือนไขการส่งออกทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและด้านรูปแบบการส่งออก เพื่อไม่ให้จีน   
มีข้ออ้างในการถ่วงเวลาการด าเนินการตามความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ  และสัญญาที่ได้ลงนามไว้แล้วกับฝ่ายไทย 
รวมทั้งเร่งด าเนินการตามแผนการส่งเสริมการค้าข้าวและยางพารากับจีน รัสเซีย และฝรั่งเศส โดยเฉพาะในการส่งเสริมการค้า
ยางพาราที่หดตัวลงทั้งในรัสเซียและฝรั่งเศส รวมทั้งการส่งเสริมการค้าข้าวและยางพาราในประเทศคู่ค้าส าคัญเพื่อรัก ษาตลาด    
ไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
             คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอก  
ในสถานพยาบาลของเอกชน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานของ กฟภ. เบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้นอกในสถานพยาบาลเอกชน 
ส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เท่าที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินปีละ ๓,๖๐๐ บาท/ครอบครัว ทั้งนี้           
ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงอตัราค่าจา้งตามบญัชีโครงสร้างอัตราคา่จ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะกรรมการ 
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวนัท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ก าหนดอัตราค่าจ้างต่ าสุด ขั้นที่ ๑ อัตรา ๙,๐๔๐ บาท และอัตราค่าจ้างสูงสุด ขั้นที่ ๕๓ อัตรา ๑๔๒,๘๓๐ บาท 
                    ๑.๒ ลูกจ้างยังคงไดร้ับค่าจ้างในอตัราเดิมตามขั้นของบัญชีโครงสร้างใหม ่
                    ๑.๓ ให้มผีลตั้งแต่วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
                    ทั้งนี้ การปรับขยายเพดานขั้นสูงของลูกจ้างแต่ละระดับ รัฐวิสาหกิจจะต้องค านึงถึงสถานะการเงิน ผลการด าเนินงาน
ของกิจการ การจัดหารายได้เพิม่ขึ้นให้ครอบคลุมรายจา่ยที่เพิ่มขึ้นดว้ย โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน และประชาชน 
                ๒. ส าหรับกรณีที่รัฐวิสาหกิจจะขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงขึ้นไปสูงกว่าอัตราขั้นสูงที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
ใหเ้สนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ์และคณะรัฐมนตรเีป็นรายกรณีไป รวมทั้งการขยายเพดาน 
อัตราค่าจ้างขั้นสูงจะต้องสอดคล้องกับขนาด ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจที่มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสม  
ตลอดจนความสามารถในการรองรับภาระค่าใช้จา่ยบุคลากรที่เพิม่ขึ้นของรัฐวิสาหกิจด้วย ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลของการประปานครหลวง 
          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การประปานครหลวงปรับปรุงสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคล     
ในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลของเอกชนหรือคลินิกเวชกรรม ให้ได้รับค่ารักษา  
พยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินปีงบประมาณละ ๓,๖๐๐ บาท ต่อครอบครัว ตามมติคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....        
มีสาระส าคัญเป็นการเปลี่ยนช่ือ “สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์” เป็น “สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ      
บรมราชชนน”ี และเปลี่ยนช่ือ “ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” เป็น “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ”ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมช่องทางช าระค่าปรับ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางช าระค่าปรับ)        
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขค านิยามค าว่า “อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมต ารวจ ซึ่งปัจจุบันได้ก าหนดให้เป็นผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ และเพิ่มช่องทางช าระค่าปรับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนท่ีกระท าผิดกฎหมายจราจร ตามที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๔๑ ทวิ ที่ก าหนดให้กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ไปช าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบสั่ง เจ้าของรถต้องไปรายงานตัว      
ที่พนักงานสอบสวนตามสถานีต ารวจ นั้น อาจเป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่ างแท้จริง    
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอความเห็นชอบให้การป้องกันโรคและการเสริมสร้างสุขภาพเป็นการรักษาพยาบาล (ของการประปาส่วนภูมิภาค) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้การป้องกันโรคและการเสริมสร้างสุขภาพเป็นการรักษาพยาบาลของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยใช้หลักเกณฑ์ อัตรา และระยะเวลาการมีผลบังคับ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังเร่ง
จัดท าระเบียบเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และระยะเวลาการมีผลบังคับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน และน าเสนอคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาในภาพรวมก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

   เร่ือง  มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย มาตรการด้านนโยบาย มาตรการ
ด้านบริหารจัดการ และมาตรการด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ตามนัยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙ (๑๑) 
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

                ๒. รับทราบค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหารือก าหนดวิธีการและ
แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  และ   
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดท ารายงาน ผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้ว ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง แนวทางการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีวัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนของสังคมไทยเพื่อสร้างเครือข่ายที่จะร่วมกันสร้างมาตรฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่เขา้ร่วมเป็นผู้เสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ มีการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
และมีความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ท าให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของประเทศมีความคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Committee) การคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือก   
ผู้สังเกตการณ์ (Observers) ตามข้อตกลงคุณธรรม การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เง่ือนไขการด าเนินงานที่ก าหนด
เพิ่มเติม ข้อยกเว้น และการประเมินผลโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 
                    ๑.๒ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Committee) 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และปลัดกระทรวงการคลัง 
เป็นรองประธาน และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางและวิธีการในการด าเนิน
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก าหนดรูปแบบ ปรับปรุง เนื้อหาของข้อตกลงคุณธรรม พิจารณา
คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พิจารณาคัดเลือก      
ผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ทบทวน ปรับปรุง และก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินโครงการฯ ก าหนดแนวทาง
การด าเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด รวมทั้ง
พิจารณารายงานผลการประเมินผลโครงการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ 
ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเป็นผู้สังเกตการณ์ตามโครงการฯ 
                ๒. ในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้ตัดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติออก 
เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นองค์กรกลางที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานและโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อน ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตแห่งชาติเสนอ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ    
ของประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ที่เห็นควรให้มีการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั้งในระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น
ด าเนินการขับเคลื่อนและปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความส าคัญกับการก าหนดตัวช้ีวัดการประเมิน 
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายหลัก 
ตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๒ และพิจารณาก าหนดไว้ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้
เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  



 
นโยบายที่ 

๑๑ 
 

การปรับปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สภาวิชาชีพบัญชี) 
          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด         
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาวิชาชีพบัญชี) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา             
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงการก าหนดคุณสมบัติและก าหนดหลักเกณฑ์การขอและรับขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพิ่มเติม เพื่อให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดเง่ือนไขในการจัดให้มีประกันไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขในการจัดให้มีประกันไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ระหว่างประเทศ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเง่ือนไขในการจัดให้มีประกันไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ประเภทการขนส่งประจ าทาง และประเภทการขนส่งไม่ประจ าทาง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเคร่ืองเล่น พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้
ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วด าเนินการต่อไปได้ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
                ๑. ก าหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์
ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
                ๒. ก าหนดเหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การอนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ าหนัก 
ความปลอดภัยและคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นเกี่ยวเนื่องกับเครื่องเล่น รวมทั้งก าหนดแบบค าขออนุญาต แบบใบอนุญาต 
และแบบอ่ืนใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ 
                ๓. ก าหนดให้เครื่องเล่นเป็นอาคารควบคุมการใช้ 
                ๔. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างและใช้เครื่องเล่น 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการเพิ่มสิทธิของ
เจ้าหนี้ในการยื่นค าขอรับช าระหนี้ ปรับปรุงสิทธิลูกหนี้ร่วมและผู้ค้ าประกันในการได้รับช าระหนี้อย่างเป็นธรรม ลดขั้นตอนในการ
สั่งค าขอรับช าระหนี้ ปรับปรุงการยื่นค าขอประนอมหนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนโทษปรับทางอาญาให้เหมาะสม เพื่อให้
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันในเรื่องต่าง ๆ 
เพื่อให้การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. .... 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหาร
แผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเพื่อให้เกิดความครบถ้วนชัดเจนในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ท าแผน
หรือผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา           
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

          เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนใน
เขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จ านวน ๒ ฉบับ  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จ านวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                ๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องไม่ติดตั้งระบบป้องกันการเปิดประตูรถจากภายใน  
และปรับปรุงอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องไม่ติดตั้งระบบป้องกันการเปิดประตูรถจากภายใน และ
ยกเลิกการก าหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเช้ือเพลิงหรือที่ใช้
ร่วมกับการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ ส าหรับรถยนต์รับจ้าง 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
          เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕      
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เพื่อให้รัฐมนตรีประกาศก าหนดท าเลที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมส าหรับที่จะตั้งโรงงานหรือขยายโรงงานจ าพวกท่ี ๓ บางประเภท 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

ชนิดหรือขนาด และประกาศก าหนดให้โรงงานบางประเภท ชนิดหรือขนาด ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาเพิ่มเติม
ท าเลที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมถึงมลภาวะทางเสียง กลิ่น และการสั่นสะเทือน ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และการพิจารณาก าหนดท าเลที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมส าหรับการตั้งหรือขยายโรงงานจ าพวกท่ี ๓ บางประเภท 
ชนิดหรือขนาด ท่ีจะก าหนดในประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดท าเลที่ไม่เหมาะสมส าหรับการตั้งหรือขยายโรงงาน
จ าพวกที่ ๓ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับการบังคับใช้ผังเมืองรวม รวมทั้งควรพิจารณาให้สอดรับกับแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
(Zoning) นอกจากนี้ ควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการออกประกาศก าหนดท าเลที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
ส าหรับตั้งหรือขยายโรงงานจ าพวกที่ ๓ ดังกล่าว รวมทั้งมีการช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องหลักเกณฑ์ ระยะเวลา
บังคับใช้ รวมถึงมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น ไปพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับ

ค  าประกันและจ านอง) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ าประกันและจ านอง) มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ าประกันและจ านอง     
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ         
สภานิติบัญญัตแิห่งชาติต่อไป 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 

 

 
 

 

 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๑๖, ๒๓ 
ก.ย. ๕๗

 ๓๐ ต.ค. 
๕๗

๒๕ พ.ย. 
๕๗

๓๐ ธ.ค. 
๕๗

๓๑ ม.ค. 
๕๘

๒๘ ก.พ. 
๕๘

๑๐๘

๒๔๔ ๒๒๕

๓๔๒

๒๓๙
๒๙๑

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 

 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๙๑ 
เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๓ ก.พ. ๕๘ ๑๐ ก.พ. ๕๘ ๑๘ ก.พ. ๕๘ ๒๔ ก.พ. ๕๘

๖๒ ๖๔

๙๓

๗๒

จ านวนเร่ือง 

เดือน 

รวมทั้งสิ้น  ๒๙๑  เรื่อง 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 

 

 
 

 

     

 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตร ีรวมทั้งสิ้น ๒๙๑ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๘๗ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๗๘ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๒๑ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

 

––  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ, 87

178

ป, 5

อ, 21

รวมทั้งสิ้น  ๒๙๑  เรื่อง 

วาระเพ่ือทราบ ๑๗๘ เร่ือง (๖๑.๑๗ %) 

วาระประธานแจ้ง ๕ เร่ือง (๑.๗๒ %) 

วาระอื่น ๆ ๒๑ เร่ือง (๗.๒๑ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๘๗ เร่ือง (๒๙.๙๐ %) 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘
 

 

 

 

 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ๘๑ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ 
ตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุป
 วาระเพื่อพิจารณา    
 วาระเพื่อทราบ    

 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๓๐

๖๐

๙๐

๑๒๐
๑๕๐

๑๘๐

จํานวนเร่ือง 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

ศ 

จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  

มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 
วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
   ๘๗ เรื่อง   แบ่งเป็นวาระปกติ     ๗๖  เรื่อง   วาระจร 
 ๑๗๘ เรื่อง   แบ่งเป็นวาระปกติ   ๑๗๗  เรื่อง   วาระจร 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๗๖

๑๗๗

๑๑

รวมท้ังสิ้น  ๒๖๕  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๒๖๕ เรื่อง จําแนก

วาระจร  ๑๑  เรื่อง  
วาระจร    ๑  เรื่อง 

การเสนอ  

 

๑

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘) 
 

 
 

 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหนวยงานเจาของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีชวงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ มีหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระเสนอเรื่องเขา
สูการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๓ หนวยงาน และเปนมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๙๑ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓
๑
๑
๑
๑
๑

๔
๑

๔
๑

๖
๑๓

๑
๔

๗
๑๒

๔
๗

๖
๑๑

๓๕
๙

๓
๕

๑๓
๒๖

๑๕
๓

๑
๒๗

๑๓
๔

๔๘

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐

อส.

คสล(ศก.)๒

สสว.

สลธ.คสช.

กสทช.

รถ.

ตช.

ศย.

ปช.

สม.

สผ.

สว.

พว.

อก.

สธ.

ศธ.

วท.

วธ.

รง.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ทก.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.

หนวยงาน 

จาํนวนเร่ือง 

รวมท้ังสิ้น  ๒๙๑  เรื่อง 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘
 

 

 

 

 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ๘๓ 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไป
 เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 
เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีท่ีจําแนกเป็นเรื่องท่ัวไป
ยืนยันมติคณะรัฐมนตร ีไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่อง
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนก

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนก
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี
ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน 
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรจีําแนกตามความสอดคล้องกับ
 

 

เรื่องท่ัวไป
๒๑๒ เรื่อง
๗๒.๘๕ %

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล, 
147, 50.52%

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๔๗ เรื่อง 
๕๐.๕๒ % 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

ศ 

จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไปและประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย
เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 

ซึ่งเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีท่ีจําแนกเป็นเรื่องท่ัวไปและเรื่องท่ีเป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องท่ีได้รั
ไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตร ีจําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น 

ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๔๔ เรื่อง และเรื่องท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เรื่องกฎหมาย

นโยบายรัฐบาล
144

รวมท้ังสิ้น  ๒๙๑  เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๒๙๑  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย 
เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องท่ัวไปและ

พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
ฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องท่ีได้รับการ

และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป) 

เรื่องกฎหมาย 

 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล. 
หลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือเรื่อง

ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๔๗ เรื่อง  

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

เรื่องกฎหมาย
๗๙ เรื่อง
๒๗.๑๕ %

นโยบายรัฐบาล, 
144, 49.48%เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๔๔ เรื่อง 
๔๙.๔๘ % 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 

 

 

 

 

     

 

 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๑

๓๐

  

จํานวนเร่ือง 

(๑)    การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒)    การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
(๓)    การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
(๔)    การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕)    การยกระดับคุณภาพบริการด้
(๖)    การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๗)    การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
(๘)    การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
(๙)    การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
(๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 

(๑)  (๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
             (วันที่ ๑-๒๘

สํานักบร

มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

 
แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

 

 

 

 

 

 
 

 
 

๓๐

๕ ๗ ๖

๓๖

๖ ๓

๑๐

   

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสขุภาพของประชาชน 
การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

รวมท้ังสิ้น  ๑๔๔  เรื่อง 

๒)   (๓)   (๔)   (๕)   (๖)   (๗)   (๘)   (๙)   

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 

ักบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

และด้านหลักการพัฒนา 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

๓๐

๑๐

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบาย  (๑๐)   (๑๑)   



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 

 

 
 

 

 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑๘

๔๕
๔๐

๑๓
๑๘

๑๐

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 (๔)   

 
(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

(๖)   
 

(๕)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๔๔  เรื่อง 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 

 

 

 

 

     

 

 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะ
จํานวน ๔๓ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเหนือ
จํานวน ๙ เร่ือง
๒๐.๘๓ %

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
             (วันที่ ๑-๒๘

สํานักบร

จําแนกตามพ้ืนทีท่ีด่ําเนินการ  
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติท่ีมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรจีําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ
 

 

ภาคกลาง
จํานวน ๑๑ เร่ือง
๒๕.๕๘ %

ภาตะวันออก
เฉียงเหนือ

จํานวน ๑๑ เร่ือง
๒๕.๕๘ %

จํานวน 

ภาคตะวันออก
จํานวน 

รวมท้ังสิ้น  ๔๓  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 

ักบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 

จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ 

 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

จํานวน ๑ เร่ือง
๒.๓๓ %

ภาคใต้
จํานวน ๗ เร่ือง
๑๖.๒๘ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๔ เร่ือง 
๙.๓๐ %



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘
 

 

 

 

 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ๘๗ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
 คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
๒๕๕๘ มีจํานวนท้ังสิ้น ๑๙๙ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
 

 

 คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
๒ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้

- คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
- คณะกรรมการกํากับการดําเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสําหรับความ

เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ ๑๔

๕๓

๗ ๔
๐

๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

นร. กค. กต. กก. พม.

จํานวนเร่ือง 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

ศ 

คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรตีั้งแต่วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 

คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรตีั้งแต่วันท่ี ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ 
คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 

ความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Cooperation Committee)
กํากับการดําเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสําหรับความ
เศรษฐกิจ 

๑๒ ๗ ๘ ๕ ๔

๑๖

๑
๗ ๘ ๔

๑๓ ๑๑

. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

๒๕๕๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ 

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีจํานวนท้ังสิ้น 

Corruption Cooperation Committee) 
กํากับการดําเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสําหรับความ

๑๑
๔ ๒ ๔ ๑ ๒

สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส. หน่วยงาน 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 

 

 
 

 

     

 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ตั้งแต่คณะรัฐมนตรมีีการประชุมช่วงเดือนกุมภาพันธ ์๒๕๕๘ มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๓๒๒/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] 

๒. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมช่องทาง
ช าระค่าปรับ) 

๖๓๑๕/๕๘ [๒๔/๐๒/๒๕๕๘] 

๓. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพ่ือการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการ
เกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติ
การรับขน  ทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๕๗๙๘/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ๕๖๕๖/๕๘ [๑๘/๐๒/๒๕๕๘] 

๕. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๕๔๕๖/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] 

๖. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๗๘๗/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] 

๗. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๓๙/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๑๓/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] 

๙. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๓๘๗/๕๘ [๑๐/๐๒/๒๕๕๘] 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับค้ าประกันและจ านอง) 

๓๗๙๘/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] 

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๕๘/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] 

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓๗๔๕/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] 

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ .ศ. .... ๓๗๒๓/๕๘ [๐๓/๐๒/๒๕๕๘] 

 
   



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘
 

 

 

 

 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ๘๙ 

  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
             ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 
ข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ

 

 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

 

 เรื่องท่ีเป็นพระราชกําหนด 
ซ่ึงได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี
 

ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานอื่น ๆ 

รวม 

 

 
 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

ศ 

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้ันตอน 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ 

รวม 

กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ซ่ึงได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีจํานวน ๑๙
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 

ประเภทกฎหมาย พระราช 
กําหนด 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

   ๑ 

    

  ๑ ๓ 

    

   ๑ 

   ๑ 

 ๙   

 ๙ ๑ ๖ 

 
 
 
 
 
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม

ฉบับ 

๓๐ 

๓๐ 

ษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และกฎ ก.พ. 
๑๙ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน

ประกาศ ระเบียบ กฎ ก.พ. 

   

๒   

   

๑   

   

   

   

๓   



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 

 

 

 

 

     

 

 

กระทรวง 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม 

นร. สํานักนายกรัฐมนตร ี

กห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง 

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ 

กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

คค. กระทรวงคมนาคม 

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พน. กระทรวงพลังงาน 

พณ.   กระทรวงพาณิชย ์

มท.   กระทรวงมหาดไทย 

ยธ.   กระทรวงยุติธรรม 

รง.   กระทรวงแรงงาน 

วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม 

วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ 

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ 

อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม 

พว.   สํานักพระราชวัง 

  

  

  

  
  

 
 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
             (วันที่ ๑-๒๘

สํานักบร

ตารางอักษรย่อ 
 

ไม่สังกัดกระทรวง/

อักษรย่อ 

สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สม. สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปช. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ศย. สํานักงานศาลยุตธิรรม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต 

รถ. ราชบณัฑิตยสถาน 

กสทช. สํานักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสว. สํานักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คสช.(ศก.) ๒ คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

อส. สํานักงานอัยการสูงสดุ 

  

  

  

  

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 

ักบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

/หน่วยงานอิสระ 

ชื่อเต็ม 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

สํานักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

www.cabinet.thaigov.go.th 




