
 



     คํานํา 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีสําคัญประการหน่ึงของรัฐบาล 

โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซ่ึงเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องต่างๆ ท่ีสําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง

นโยบายท่ีวางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานต่างๆ ท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นต้น ดังน้ัน มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็นภาพสะท้อน

การทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาลเท่าน้ัน ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง

ท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายท่ีได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอื่นๆ ที่รัฐบาล

ได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 

  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพ

สะท้อนการทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดท่ี ๖๑ 

ซ่ึงมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น 

CD สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุป

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติ

คณะรัฐมนตรีประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องท่ีเป็นมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการพัฒนา

ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) มติคณะกรรมการเตรียมการ

ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

(จ่ายเงินชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท) เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้

เผยแพร่เอกสารน้ีแก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย 

 

 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



 

 - ๑ - 

 
 
 
 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

ขอความเห็นชอบการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในสหราช
อาณาจักรในนามรัฐบาลไทย  

  ๑๕๖๔๔/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๑ 

การก าหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี 

  ๑๕๔๗๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๑ 

การก าหนดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  
พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ  

  ว ๑๑๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๑ 

การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   ว ๑๑๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

   

รายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)  
และขออนุมัติจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   

  ๑๕๙๙๔/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๓ 

รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายของศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย  

  ๑๕๘๑๕/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๔ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของ  
อาสาสมัครทหารพราน)  

๑๗๒๗๑/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๔ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งท่ี ๑๐  ๑๕๒๘๐/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๔ 

การประชุมสภากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ระดับภาคพ้ืน เอเชีย-
แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Meeting of ASIA-PACIFIC Council for Juvenile Justice)  

๑๕๕๐๐/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]     ๕ 

ผลการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา การฉลองครบ ๖๐ ปีการประชุมบันดุง  
และครบ ๑๐ ปี การก่อตั้งหุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์เอเชีย-แอฟริกา  

๑๕๕๗๙/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๕ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพ่ือเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ ๒๖  

๑๕๔๓๔/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๖ 

สารบัญ 



 

 - ๒ - 

ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายแพทย์สาย หมอก ค า รองประธานาธิบดีเมียนมา  ๑๕๓๐๔/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๗ 

ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ และการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ครั้งที่ ๑๓  

๑๕๓๐๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๗ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
พลังงานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน และ
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า  

๑๕๘๒๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๘ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและส านักงาน
พลังงานแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ  

๑๕๘๘๘/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๙ 

ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เพ่ือช าระเงินอุดหนุนค่าบ ารุงตามที่สหประชาชาติเรียกเก็บ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๑๕๘๖๕/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๙ 

ขอความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
สาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ  

๑๕๘๐๗/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๙ 

การมอบเงินช่วยเหลือแก่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  ๑๖๓๐๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๑๐ 

การให้ความช่วยเหลือเนปาลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว  ๑๘๑๙๖/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๑๐ 

การให้สัตยาบันพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท  ๑๖๓๘๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๑๑ 

การจัดท าปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๑ 
(The eleventh session of the United Nations Forum on Forests : UNFF11)  

๑๖๕๒๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๑๑ 

ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
เกี่ยวกับการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West  Economic 
Corridor : EWEC) ครั้งที ่๓   

๑๖๖๓๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๑๒ 

วีดิทัศน์สรุปความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รายงานผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนางจูลี บิชอป 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลีย และ
รายงานผลการจัดกิจกรรม ASEAN Festival  ที่สยามพารากอน  

๑๖๖๘๖/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๑๒ 

วีดิทัศน์ผลการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทย
ในเวทีโลก เดือนเมษายน ๒๕๕๘  

๑๖๓๘๐/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๑๓ 

รายงานผลการเดินทางไปราชการเพ่ือลงนามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

๑๗๐๓๐/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๑๓ 

ผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙  ๑๗๐๕๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๑๔ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย–ลาว  ๑๗๒๕๑/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๑๕ 

สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘       
ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร ์ 

๑๗๐๕๖/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๑๖ 
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ผลการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ ๙ ของแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The Ninth IMT-GT Summit)  

๑๗๒๖๐/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๑๖ 

การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยและส านักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น  

๑๗๖๕๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๑๗ 

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๑  ๑๗๕๖๙/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๑๘ 

ร่างเอกสารแก้ไขเอกสารเพ่ิมเติมว่าด้วยความเป็นหุ้นสว่นภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 
๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ฉบับที่ ๒ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผูล้งนาม
ในเอกสารแก้ไขเอกสารเพ่ิมเติมฯ ฉบับที่ ๒ รวมทั้งขออนุมัติให้มีการแก้ไขในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ หากมีความจ าเป็นในภายหน้า  

๑๗๕๗๘/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๑๘ 

พิจารณาร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงส าหรับด าเนนิโครงการ  "Standards 
in the Southeast Asian Food Trade"  

๑๗๔๑๖/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๑๙ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงว่าด้วยการด าเนิน
โครงการสนับสนุนข้อริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN 
Integration: IAI) ภายใต้กรอบการเป็นตลาดเดียวของอาเซียนระหว่างอาเซียน
กับสมาคมเยอรมันเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศ (Deutsche Gesellschaft 
fur Internationale Zusammenarbeit: GIZ)  

๑๗๕๘๖/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๑๙ 

ขอความเห็นชอบด าเนินงานตามพันธกรณีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างาน
ทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓ (Third Session of the Working 
Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities, 
2013-2022)  

๑๗๔๓๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๑๙ 

การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ FATF ในปี           
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๗๖๓๙/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๒๐ 

ผลการด าเนินงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรอบ  
ความร่วมมือกลุ่มหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสากล  

๑๘๒๑๘/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๒๐ 

รายงานผลการเยือนสาธารณรฐัประชาชนบังกลาเทศเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาล 
Bangla New Year 1422 ประจ าปี ๒๕๕๘  

๑๗๙๖๑/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๒๑ 

พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์บ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติดเมืองโพนโฮง  
ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์  

๑๘๑๑๙/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๒๒ 

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม  
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว
แห่งญี่ปุ่น  

๑๘๑๘๑/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๒๒ 

การจัดท าหนังสือแลกเปลีย่นโครงการ Clean Air  for Smaller Cities in the ASEAN 
Region ระยะที่ ๒  

๑๘๔๖๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๒๓ 

การเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจ าปี สมัยที่ ๑๐๔ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ณ สมาพันธรัฐสวิส  

๑๘๑๐๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๒๓ 
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รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ อย่างเป็น
ทางการ   

๑๘๕๒๓/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๒๔ 

วีดิทัศน์ภารกิจด้านการต่างประเทศระหว่างวันที่ ๗-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ๑๘๒๐๐/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๒๔ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน                                                                                                                                              
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

รายงานสรุปผลการปฏิบัติของคณะท างานช่วยเหลือ เยียวยา และส่งกลับแรงงานไทย
ที่ท างานที่เกาะอัมบนและเบนจินา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

๑๕๔๔๘/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๒๖ 

ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน    
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องด าเนินการ
โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  

๑๗๗๘๘/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๒๖ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

รายงานผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการขอทาน  ๑๗๑๘๖/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๒๗ 

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ส าหรับคนพิการ  

๑๕๕๘๙/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๒๘ 

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ  

๑๖๓๘๖/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๒๘ 

กระบวนการแก้ไขปัญหาการขอทานครบวงจร  ๑๖๖๘๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๒๘ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 
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๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทย     
ในเวทีโลก เดือนเมษายน ๒๕๕๘  

๑๗๐๓๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๓๐ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....  

๑๗๑๙๔/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๓๐ 

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน  
พระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

๑๖๔๓๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๓๑ 

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 

  

ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่า
เชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ และเมืองเก่าตะกั่วป่า  

๑๖๕๘๔/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๓๒ 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   

๕.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน 

  

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗  ๑๕๖๑๓/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๓๓ 

การก าหนดให้วันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย"  ๑๕๘๐๑/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๓๓ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระยะครึ่งแผน  

๑๖๑๐๕/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๓๔ 

รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจ าปี ๒๕๕๗  

๑๗๒๓๘/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๓๔ 

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

     ๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   

ผลการด าเนินงานตามแผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของ
ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ของกระทรวงคมนาคม  

๑๕๔๘๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๓๕ 

    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   

     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

         ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ๑๕๔๒๐/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๓๗ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

๑๕๘๑๘/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๓๗ 

การเชิญผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ  ว(ล)๑๕๘๐๖/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๓๘ 

โครงการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการด าเนินงาน (Road Map) ด้านข้าว
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

๑๖๐๙๓/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๓๘ 

การก าหนดกรอบงบประมาณให้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้เร่งด่วนให้เกษตรกร (การเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการ
ก าหนดกรอบงบประมาณให้ กฟก. จัดท าแผนเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐ 
ล้านบาท เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟก. แล้วเสร็จเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วน
ให้แก่เกษตรกร)  

๑๕๘๓๖/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๓๘ 

การจัดตั้งศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service)  ๑๖๓๒๐/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๓๙ 

รายงานผลการด าเนินการตามประเด็นส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-
มีนาคม ๒๕๕๘)  

๑๗๐๓๗/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๓๙ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘  ๑๗๐๕๔/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๔๐ 
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    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้

  

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๑๖๗๘๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๔๑ 

การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๖๗๗๕/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๔๑ 

การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  ว(ล)๑๖๖๘๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๔๑ 

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ว ๑๑๗/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๔๑ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

ร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒  ๑๘๖๓๔/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๔๒ 

     ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราศไีศล ๑๖๖๘๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๔๒ 

เทศกาลผักผลไม้คุณภาพ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  ๑๖๕๗๕/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๔๓ 

มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (จ่ายเงินชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท)  ๑๘๒๐๙/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๔๔ 

    ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   

     ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา  ๑๖๖๔๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๔๔ 

ผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ๑๗๐๕๐/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๔๕ 

การแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ๑๘๕๕๗/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๔๕ 

      ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคลอ้งกัน   

     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า     
ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

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

๑๖๘๓๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๔๖ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   [มาตรการป้องกัน
การก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน 
(Transfer Pricing)]  

๑๕๙๑๙/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๔๗ 

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างประมวล
กฎหมายภาษีสรรพสามิต รวม ๒ ฉบับ  

๑๗๓๖๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๔๗ 

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
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 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   

ขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ -ขอนแก่น    
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

๑๕๘๒๖/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๔๘ 

ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
(โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)  

๑๕๘๔๑/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๔๙ 

ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  

๑๘๕๔๖/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๔๙ 

การด าเนินงานโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่ง
ทางบก  

๑๘๖๕๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๔๙ 

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

      ๖.       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ                    
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  

ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๖๖๗๕/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๕๐ 

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าไตรมาสที่ ๒  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน-     
๒ กันยายน ๒๕๕๗)  

๑๖๐๙๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๕๐ 

การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ๗ กลุ่มจังหวัด
นครราชสีมา ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

๑๖๕๕๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๕๑ 

ความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ (ในช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘)  

๑๗๙๓๖/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๕๒ 

การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าร่วมงาน Universal 
Exhibition Milano 2015 พร้อมวีดิทัศน์เพ่ือใช้ประกอบนิทรรศการอาคารแสดง
ประเทศไทย  

๑๘๐๙๐/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๕๓ 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๑๘๐๘๖/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๕๓ 

รายงานผลการจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2015 และงานแสดงสินค้า
อาหาร THAIFEX-World Food Asia  

๑๘๕๖๐/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๕๔ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๘  ๑๘๑๓๑/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๕๔ 
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     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

สรุปผลการจัดนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพ่ือ SMEs และเกษตรกร" 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๑๖๑๓๐/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๕๕ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ๑๖๑๔๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๕๖ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ฝรั่งเศส  ๑๕๖๐๘/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๕๗ 

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–อิหร่าน  ๑๘๓๓๗/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๕๗ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ....  

๑๖๓๖๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๕๗ 

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ทวายและพ้ืนที่โครงการที่เกี่ยวข้อง  

๑๖๑๓๔/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๕๘ 

ผลการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา 
ครั้งที่ ๑  

๑๖๑๓๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๕๙ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๕๙๓๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๖๐ 

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ 
           ประเทศ 

  



 

 - ๑๐ - 

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

    ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย    
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  ๑๕๓๑๐/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๖๑ 

โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2)  ๑๗๔๐๐/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๖๑ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑๕๕๐๘/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๖๒ 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การทบทวน  
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการ  
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ข้อ ๑๐  

๑๖๕๖๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๖๒ 

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

   ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

  

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)  ๑๕๙๘๓/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๖๓ 

ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)  

๑๘๓๗๐/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๖๔ 



 

 - ๑๑ - 

    ๙.๕ เร่งรดัการควบคมุมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย     

การด าเนินโครงการน าร่องเ พ่ือแก้ ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จั งหวัด  
พระนครศรีอยุธยา  

๑๖๕๑๔/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๖๔ 

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. ....  

๑๗๗๙๙/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๖๕ 

แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒  ๑๘๕๙๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๖๕ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๐๗/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๖๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๑๐/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๖๘ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๑๖/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๖๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๓๒/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๖๙ 

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายส าคัญและเร่งด่วน
ของรัฐบาล (กขน.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  

๑๕๘๙๙/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๗๑ 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (Annual  Inspection  Report : Fiscal  Year 2014) ประเด็นนโยบาย
ครัวไทยสู่ครัวโลก และการด าเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘  

๑๕๘๔๖/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๗๑ 

รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๗ (การประชุม 
ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๘)  

๑๕๔๓๓/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๗๒ 

รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๘ (การประชุม 
ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๗๘/๒๕๕๘)  

๑๖๒๘๐/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๗๒ 

รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๙ (การประชุม
ครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๘)  

๑๘๐๔๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๗๒ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง การให้ข้าราชการสิ้นสุด
การปฏิบัติหน้าที่  

๑๕๔๒๙/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๗๓ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม   

๑๕๔๔๔/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๗๓ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล   

๑๕๔๒๘/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๗๓ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ในต าแหน่งต่อไป และค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง การสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

๑๖๓๐๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๗๓ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไข
ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการก าหนดกรอบ

๑๗๖๐๕/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๗๔ 



 

 - ๑๒ - 

อัตราก าลังชั่วคราว และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ 
เรื่อง การจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
มาตรการในการก ากับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ว ๑๐๖/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๗๔ 

รายงานผลการด าเนินการในรอบ ๖ เดือน ของกระทรวงคมนาคม  ๑๕๙๔๕/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๗๔ 

ผลการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ๑๕๙๙๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๗๕ 

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๕๗๙๓/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๗๖ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย)  

๑๖๖๓๑/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๗๖ 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ๑๖๐๙๑/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๗๗ 

ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงาน
การไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ 
และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  

ว ๑๐๙/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๗๗ 

แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี   ว ๑๐๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๗๗ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๖๔๒๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๗๘ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๗๒๒๐/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๗๘ 

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ว(ร) ๙๘/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๗๘ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๘๒๘๒/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๗๘ 

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ  ๑๗๐๑๙/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๗๙ 

แนวทางการยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ๑๗๓๐๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๗๙ 

การน าเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อน าเสนอ (PowerPoint Presentation) ต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี  

ว ๑๑๕/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๘๐ 

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูป
ประเทศในระบอบประชาธิปไตย กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ”  

๑๗๖๕๘/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๘๐ 

ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ  ๑๗๓๘๘/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๘๐ 

การเสนอความเห็นเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  ๑๘๓๙๕/๕๘ [๒๕/๐๕/๒๕๕๘] ๘๑ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๖ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)  

 ว ๑๓๑/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๘๑ 

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๑๘๑๙๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๘๒ 

การขอยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะของส านักงาน กสทช.  

๑๘๕๘๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๘๒ 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย  ว ๑๒๙/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๘๒ 

      ๑๐.๑  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของข้าราชการ  ๑๕๙๒๖/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๘๓ 

การก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และ
บุคคลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๕๘๕๓/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๘๓ 



 

 - ๑๓ - 

ขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ)  
จากงบกลางเพิ่มเติมให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   

๑๕๙๑๐/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] ๘๔ 

การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งประจ าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขต     
ที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

๑๖๕๑๙/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๘๔ 

ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจาก
ราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ....  

๑๗๑๑๓/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๘๔ 

การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่  
รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของ
คณะรัฐมนตรี  

ว ๑๓๐/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๘๔ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในส่วนของอัตราก าลัง  
ที่ได้รับจัดสรรเพ่ิม จ านวน ๒๐ อัตรา ของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง  
และจราจร  

๑๘๔๕๗/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๘๕ 

การปรับปรุงและแก้ไขสถานการณ์ด้านการบินของประเทศไทยตามผลการตรวจสอบ  
ตามโครงการตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal  Safety  Oversight  
Audit  Programme-USAOP) จากคณะผู้ตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO)  

๑๗๖๗๕/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๘๕ 

       ๑๐.๒  กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก                                              

  

ขออนุมัติรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก  ๑๘๑๒๖/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๘๕ 

รายงานผลการด าเนินงานของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การยกระดับการบริการ
ประชาชนรถโดยสารสาธารณะ (รถแท็กซี่ไทย DLT Check in) และการยกระดับ
มาตรฐานห้องน้ าสถานีขนส่งทั่วประเทศ  

๑๘๓๒๓/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๘๖ 

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   

 ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย 
                    บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการ)  

๑๖๕๓๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๘๗ 



 

 - ๑๔ - 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ 
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมการออกแบบและก่อสร้าง อาคาร สถานที่ และ
สถานควบคุมแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       
ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

๑๖๑๔๐/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๘๘ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด  พ.ศ. ....  ๑๖๓๑๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๘๘ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ความผิดเกี่ยวกับเพศ)  

๑๗๓๐๔/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] ๘๘ 

ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....  ๑๘๕๓๓/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๘๙ 
ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๘๖๖๓/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๘๙ 
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....   ๑๘๕๖๒/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] ๘๙ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก  
การแทรกแซงของรัฐ  

  

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

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เพ่ือขอบัญญัติการจัดตั้ง
ส านักงานกองทุนยุติธรรมไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....  

๑๖๖๑๖/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] ๙๐ 

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี :  จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย
๖.มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
                          ไม่สอดคล้องกั
๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
        ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
        ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนท่ีดําเนินการ
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
        ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
          ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ 

- �� -

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย 
จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 

จําแนกตามพ้ืนท่ีดําเนินการ 
คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ี

ร่างพระราชบัญญัติท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

  

 ๙๑ 
 ๙๒ 
 ๙๓ 
 ๙๔ 
 ๙๕ 
 ๙๕ 

  
 ๙๖ 
 ๙๗ 
 ๙๘ 
 ๙๘ 
  
 ๙๙ 
 ๑๐๐ 
 ๑๐๐ 
 ๑๐๑ 
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                            (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  พจ ๒ ๑๕๖๔๔/๕๘ 
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส

ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในสหราชอาณาจักรในนามรัฐบาลไทย   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การด าเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในสหราชอาณาจักรในนามรัฐบาลไทย โดยเป็นการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ   
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเผยแพร่ความเป็นเลิศของศิลปวัฒนธรรมไทยในสาขาศิลปะการแสดง   
ที่เป็นแบบฉบับให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลก ในช่ืองาน “เทศกาลไทยในสหราชอาณาจักร-ไทยแท้แท้ (Totally Thai)” ระหว่าง
เดือนมิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงาน
ร่วมด าเนินงานโครงการฯ 
                ๒. ให้ด าเนินโครงการฯ โดยเน้นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพิจารณาใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  อ ๒ ๑๕๔๗๒/๕๘ 
เร่ือง  การก าหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี 

คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมรับไปพิจารณาร่วมกับส านักพระราชวัง ส านักราชเลขาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  พจ ๔ ว ๑๑๒/๕๘ 
เร่ือง  การก าหนดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี 

โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบก าหนดให้วันท่ี ๙ มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันท่ีระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และก าหนดให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘ เป็นประจ าทุกปี 
                ๒. มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานจัดท าสื่อวีดิทัศน์และหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อเผยแพร่ในโอกาสที่รัฐบาลได้ก าหนดให้วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  อ ๘ ว ๑๑๓/๕๘ 
เร่ือง  การจัดกิจกรรมจกัรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐-๑๙.๓๐ น. โดยมีเส้นทางเริ่มต้น
จากลานพระบรมรูปทรงม้าถึงกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน  
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยความสมัครใจ
และความพร้อมของแต่ละจังหวัด 
 



               สรปุสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  
 
 
 
 
 
 

 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

                ๒. มอบให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติและประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วย 
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            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และขออนุมัติจัดสรรงบกลาง รายการ

เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมมีติเห็นชอบในหลักการให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (Command Center 
for Combating Illegal Fishing) เป็นผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย โดยให้รับประเด็นอภิปราย ๔ ข้อ ไปด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ และให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขการท าการประมงผิดกฎหมายจัดท าแผนปฏิบัติการพร้อมท้ัง
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อไป ส าหรับประเด็น
อภิปรายทั้ง ๔ ข้อ มีดังน้ี 
             ๑. การแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยให้ศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือประมงอย่างเข้มงวด      
โดยเรือล าใดไม่มีการจดทะเบียนจะไม่ให้ออกเรือ และหากมีการฝ่าฝืนให้สามารถจับกุมและยึดเรือไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการได้ 
การแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง การติดตั้งระบบติดตามต าแหน่งเรือ (VMS) และระบบการรายงานผล รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับ
การท าประมงชายฝั่งที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ให้จัดท าแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย       
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (NPOA-IUU) และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายสรุปขั้นตอนการด าเนินการในการแก้ไขปัญหา 
การประมงผิดกฎหมายให้ชัดเจนแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้ประกอบการด าเนินการต่อไป 
                ๒. เนื่องจากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๕๘ ต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเติม และออกกฎหมายล าดับรองที่จะต้องออกตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งในระยะเวลานี้หากจ าเป็นต้องใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ เพื่อให้มีการออกกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายได้รวดเร็วข้ึน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
น าเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อออกค าสั่งต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวมข้อสังเกตจากนักวิชาการและสื่อมวลชน
เกี่ยวกับการออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหาการประมงผิดกฎหมาย
ในส่วนอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะได้แก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน 
                ๓. การช้ีแจงต่อต่างประเทศเกี่ยวกับการด าเนินการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมายของไทยนั้น ต่างประเทศ     
อาจไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท างานและกฎหมายของไทยเท่าที่ควร ดังนั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวม
ประเด็นต่าง ๆ แล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ช้ีแจงท าความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้แก่ต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 
                 ๔. ในกรณีที่เรือประมงต่างชาติลักลอบท าการประมงผิดกฎหมายในไทย เช่น เรือประมงของเวียดนามที่ลักลอบ  
เข้าท าประมงในน่านน้ าของไทย และได้มีการจับกุมลูกเรือดังกล่าวไว้เพื่อด าเนินคดีนั้น ขณะนี้ยังมีคดีประเภทดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความแออัดของสถานที่คุมขัง รวมทั้งเป็นภาระแก่ทางราชการด้วย จึงให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม โดยให้ค านึงถึงประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมง

ผิดกฎหมาย  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย    
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงินรวม ๓๖๗,๓๐๙,๗๔๒ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนงาน     
การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี     
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน และขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ ตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตรงต่อไป ทั้งนี้ ให้น างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของแต่ละหน่วยงานมาประกอบการขอท าความตกลงด้วย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเพื่อจัดท ารายช่ือบริษัทที่ร่วมลงทุน
กับต่างชาติท าการประมงในน่านน้ าต่างชาติหรือน่านน้ าสากล และส่งข้อมูลให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมง        
ผิดกฎหมายใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการต่อไป 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น (ค่าเบ้ียเลี้ยงสนามของอาสาสมัครทหารพราน) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒๘๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับเพิ่มอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของอาสาสมัครทหารพรานของกองทัพบกที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน ๑๓,๘๗๕ คน ทั้งนี้ ให้ กอ.รมน. ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ
อีกครั้งหนึ่ง ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กอ.รมน. ได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรองรับไว้แล้ว 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ คร้ังท่ี ๑๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ (10th APEC 
Telecommunications and Information Ministerial Meeting : APEC TELMIN 10) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
           ๑. ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะท างานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ รวมทั้ง
การน าเสนอวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีเอเปคที่เข้าร่วมการประชุม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ได้น าเสนอแนวนโยบายที่ส าคัญของประเทศไทย คือ นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับปรุงระบบธรรมาภิบาล และลดความเหลื่อมล้ า ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว       
ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศของเอเปค ปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๓ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เรื่อง



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยสนับสนุนความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจเอเปคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบาย การก ากับดูแล    
และการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ และน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต 
               ๒. ทีป่ระชุมได้รับรอง “แผนยุทธศาสตร์ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศของเอเปค ปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๓” (APEC 
Telecommunications and Information Working group Strategic Action Plan 2016-2020) โดยวัตถุประสงค์ของ      
แผนยุทธศาสตร์ฯ คือ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีอย่างครอบคลุมและการใช้ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม          
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความเช่ือมโยง และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม มีความเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน 
และมีการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนไว้ว่า ภายในปี ๒๕๖๓ เอเปคจะสร้างระบบนิเวศทางไอซีทีที่มีโครงสร้างพื้นฐานและโปรแกรม
ประยุกต์ด้านนวัตกรรมไอซีทีที่มีความปลอดภัย เช่ือถือได้ การให้บริการนวัตกรรมไอซีทีไร้พรมแดน การใช้ไอซีทีอย่างแพร่หลาย     
ในทุกสาขา การพัฒนาทักษะไอซีทีและความรู้ทางดิจิทัล ซึ่งจะสนับสนุนการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาค 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้หารือทวิภาคีกับ  Mr. Yasuo Sakamoto 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น เกี่ยวกับการจัดท าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านไอซีที
ระหว่างสองหน่วยงาน และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ เนื้อหาสาระทางดิจิทัล 
(Digital Content) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านไอซีที การใช้ไอซีทีกับภาคการศึกษาและด้านสาธารณสุข เป็นต้น รวมทั้งได้หารือ
ทวิภาคีกับ Mr. Choi Jae-You รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ไอซีที และการวางแผนในอนาคตของสาธารณรัฐเกาหลี 
เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อหารือและสนับสนุนการจัดท านโยบาย/แผนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย พร้อมทั้ง
ได้เชิญชวนสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมงาน Bangkok ICT International EXPO 2015 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การประชุมสภากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ระดับภาคพ้ืน เอเชีย-แปซิฟิก คร้ังที่ ๒ (The 2nd Meeting 

of ASIA-PACIFIC Council for Juvenile Justice) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ระดับภาคพื้นเอเชีย -แปซิฟิก 

ครั้งท่ี ๒ (The 2nd Meeting of ASIA-PACIFIC Council for Juvenile Justice) ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับ
สถาบันก ากับดูแลกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ (International Juvenile Justice Observatory : IJJO) 
ส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Office on Drugs and Crime : UNODC) 
จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ ๕-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
ระหว่างประเทศ พัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมของไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
อาเซียน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ
และประเทศในภูมิภาคอาเซียน ส าหรับรูปแบบของการประชุมมี ๒ รูปแบบ คือ วันที่ ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นการประชุม  
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อการประชุมประกอบด้วย การป้องกันและตอบสนองต่อความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน การหันเหคดีและ
มาตรการทางเลือก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จากทฤษฎีสู่แนวทางปฏิบัติ และในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นการประชุมวิชาการ 
เพื่อร่วมกันก าหนดภารกิจและแผนงานของสภากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในภาคพื้นอาเซียน ร่วมกันหาวิธีการ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านมาตรฐานสิทธิเด็กและเยาวชนในภูมิภาค และร่วมกันจัดท ามาตรการในการดูแลเด็กและเยาวชน     
ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นการกระท าความผิดข้ามพรมแดน เพื่อปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติ ธรรม
ต่อไป ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา การฉลองครบ ๖๐ ปีการประชุมบันดุง และครบ ๑๐ ปี การก่อต้ังหุ้นส่วนใหม่

ทางยุทธศาสตร์เอเชีย-แอฟริกา 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา การฉลองครบ ๖๐ ปีการประชุมบันดุง และครบ ๑๐ ปี 

การก่อตั้งหุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์เอเชีย-แอฟริกา ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
และมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกีย่วเนื่องตามนัยสรุปประเด็นส าคัญส าหรับการติดตามผลการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา 
การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย-แอฟริกา และการหารือทวิภาคี เพื่อน าไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

              ๑. การประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา และการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย-แอฟริกา 
                    ๑.๑ ความเป็นเอกภาพทางการเมือง ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามที่มีลักษณะข้ามพรมแดน  
การสนับสนุนการเป็นรัฐเอกราชของปาเลสไตน์ การปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC Reform) รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น 
                    ๑.๒ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ให้มีการค้าการลงทุนท่ีเปิดกว้างและโปร่งใส พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล 
(Blue Economy) ร่วมมือในภาคการเกษตร ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และปฏิรูปสถาบันการเงิน รวมทั้ง     
ให้ความส าคัญต่อความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงบริการด้านพลังงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และราคาที่หาซื้อได้ การส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างทั้งสองภูมิภาค ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
                    ๑.๓ ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(best practice) การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของเอเชียและ
แอฟริกา การสนับสนุนความเช่ือมโยงของภาคประชาชน การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทของสตรี การจัดการภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และให้ความส าคัญ
ต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
                ๒. การหารือทวิภาคี 
                    ๒.๑ การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่ ๒ แห่งจอร์แดน ได้แก่ การขยาย
ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและจอร์แดน การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีฯ การด าเนินการเกี่ยวกับ
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านฝนหลวง และการประสานงานกับฝ่ายจอร์แดนในการดูแลนักเรียนไทยในจอร์แดน 
                    ๒.๒ การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้แก่ การติดตามสถานการณ์ประมง 
การเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-อินโดนีเซีย (JC) โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านเศรษฐกิจ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย และการติดตามกระบวนการด าเนินคดีลูกเรือประมงไทยสังหารทหารเรืออินโดนีเซีย 
                    ๒.๓ การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีปาเลสไตน์ ได้แก่ การเปิดสถานเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์
ในประเทศไทย และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร 
                    ๒.๔ การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตูนิเซีย ได้แก่ การขยาย
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและตูนิเซียในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว การจัดการประชุมหารือทวิภาคี
ไทย-ตูนิเซีย การติดตามสถานการณ์ขอพระราชทานอภัยโทษแก่นาย Mehdi Ali Issa ชาวตูนิเซีย และการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
                    ๒.๕ การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเนปาล ได้แก่ การขยายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับเนปาล การเชิญรัฐมนตรี      
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาลเยือนไทย การพิจารณาข้อเสนอของเนปาลเรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา (Buddhist Circuit) และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการประชุมกับเนปาล 
                    ๒.๖ การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโก ได้แก่ การเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโกเยือนไทย และการเข้ าร่วม       
การประชุม Political Consultations ไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ ๒ ซึ่งโมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพ การลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ
ระหว่างไทยและโมร็อกโก และพิจารณาร่างความตกลงระหว่างสถาบันการทูต ไทย-โมร็อกโก 
                    ๒.๗ การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศแกมเบีย ได้แก่ การเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแกมเบียและคณะเยือนไทย และการเยือน
แกมเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ความร่วมมือด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และ    
ด้านสินค้าหัตถกรรมกับแกมเบีย การเยือนไทยของผู้เช่ียวชาญแกมเบียเพื่อท าการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) เกี่ยวกับ
ความร่วมมือไทย-แกมเบีย และการส่งผู้เช่ียวชาญของไทยไปเพื่อก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้ที่แกมเบีย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพ่ือเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ 
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันและ         
มีนัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ และมอบหมายหน่วยงานที่มีภารกิจ
เกี่ยวเนื่องตามนัยสรุปประเด็นส าคัญส าหรับการติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อน าไปปฏิบัติและติดตาม
ความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

               ๑. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting) ได้แก่ การสร้างประชาคม
อาเซียน การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน และความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ 
               ๒. การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community 
Council Meeting) ครั้งที่ ๑๒ ได้แก่ พัฒนาการขององค์กรรายสาขาภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และ    
การด าเนินการตามแผนงานส าหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
               ๓. การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council Meeting) ครั้งที่ ๑๖ ได้แก่         
การด าเนินงานของคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน (Committee of Permanent Representative : CPR) การด าเนินงาน
ตามแผนงานเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI) และการเสริมสร้างความเช่ือมโยง    
ในภูมิภาค 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายแพทย์สาย หมอก ค า รองประธานาธิบดีเมียนมา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายแพทย์สาย หมอก ค า รองประธานาธิบดีเมียนมา 
ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี การพบหารือรองนายกรัฐมนตรี    
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขท่ีกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี 
จังหวัดสมุทรสาคร และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการติดตามผลการเยือนดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การเสด็จพระราชด าเนินเยือนเมียนมาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามค ากราบบงัคมทลูเชิญ
ของรัฐบาลเมียนมา ระหว่างวันท่ี ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
                ๒. การผ่อนผันให้แรงงานผิดกฎหมายชาวเมียนมาท างานในประเทศไทยต่อไปภายหลังวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
                ๓. การยกระดับจุดผ่านแดนถาวร ด่านสิงขร-มอต่อง และด่านห้วยต้นนุ่น 
                ๔. การหารือเกี่ยวกับการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดา 
                ๕. การผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้คืบหน้าเป็นรูปธรรมต่อไป  
                ๖. การพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและความเช่ือมโยง 
                ๗. การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข  
                ๘. การหารือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านท่องเที่ยว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังที่ ๑๓ และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน -

กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า คร้ังท่ี ๑๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน-กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ครั้งท่ี ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินการไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งอาเซียนสามารถด าเนินการตามมาตรการส าคัญเพื่อไปสู่ AEC ได้ร้อยละ ๙๐.๕ (ด าเนินการได้ ๔๕๘ มาตรการ 
จาก ๕๐๖ มาตรการ) โดยไทยด าเนินการได้ร้อยละ ๙๓.๑ คงเหลือมาตรการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ปี ๒๕๕๘ 
จ านวน ๔๘ มาตรการ ซึ่งไทยได้เน้นย้ าให้สมาชิกอาเซียนเร่งด าเนินทุกมาตรการให้ครบถ้วนภายในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะมาตรการ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการขนส่ง รวมทั้งให้ความส าคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า เช่น การจัดท า
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว การจัดท าคลังข้อมูลการค้าอาเซียน เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า
ในการจัดท าร่างเอกสารกรอบวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๒๐๒๕ ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก โดยเอกสารดังกล่าว จะเป็น 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint ฉบับใหม่ ประกอบด้วย ๖ เป้าหมายหลัก ได้แก่ (๑) มีการรวมตัวสูง 
(๒) มีความสามารถการแข่งขัน นวัตกรรม และพลวัต (๓) ครอบคลุมทุกภาคส่วน ยืดหยุ่น และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง          
(๔) ขยายการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ (๕) ขยายความร่วมมือและรวมตัวรายสาขา และ (๖) เป็นส่วนส าคัญของโลก โดยมีก าหนด  
จะเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารกรอบวิสัยทัศน์ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๘ 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ครั้งที่ ๑๓ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินการ
ตามแผนงานด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป ฉบับปี ๒๐๑๓-๒๐๑๔ และเห็นชอบแผนฯ ฉบับใหม่     
ปี ๒๐๑๕-๒๐๑๖ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาบริการ พลังงาน การขนส่งทางอากาศ การอ านวย   
ความสะดวกทางการค้า มาตรฐานต่าง ๆ พิธีการศุลกากร การลงทุน และประเด็นการค้าใหม่ ๆ รวมทั้งจะมีการจัดตั้งเวทีการหารือ
ของผู้เช่ียวชาญของสองภูมิภาคทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณาในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาความตกลงก ารค้าเสรี
ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปในอนาคต ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้แสดงความประสงค์ที่จะให้มีการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลง
การค้าเสรี (FTA) อาเซียน-สหภาพยุโรป และเสนอให้มีการทบทวนและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์เจรจาที่ได้หยุดชะงักไปตั้งแต่      
ปี ๒๕๕๒ 
                ๓. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (RCEP) 
เพิ่มเติมอีก ๑ ครั้งก่อนการประชุมรัฐมนตรี RCEP ที่ก าหนดไว้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ โดยในเบื้องต้นอาจพิจารณาจัดการประชุม
ในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานแห่งสาธารณรัฐ     

แห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานและร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงาน        
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 
                          ๑.๑.๑ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงาน  
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน (Memorandum of Understanding between the 
Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Energy of the Republic of the Union of 
Myanmar on Energy Cooperation) 
                          ๑.๑.๒ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไฟฟ้า     
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า (Memorandum of Understanding between the 
Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Electric Power of the Republic of the Union 
of Myanmar on Electric Power Cooperation) 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๓ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ     
เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรปรับแก้วรรคสุดท้ายก่อนช่องลงนาม
เป็น “...in the English Language” ไปประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและส านักงานพลังงานแห่งชาติสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
และส านักงานพลังงานแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (Memorandum of 
Understanding between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and China National Energy Administration for 
Cooperation in the Field of Civil Nuclear Energy) 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๓ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมสาระส าคัญ
บางประการในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและด้านเทคโนโลยี อวกาศเพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในอนาคต แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเพ่ือช าระเงินอุดหนุนค่าบ ารุง

ตามที่สหประชาชาติเรียกเก็บ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อช าระค่าบ ารุงตามพันธกรณีที่สหประชาชาติเรียกเก็บ
และค่าบ ารุงปฏิบัติการรักษาสันติภาพต่าง ๆ ตามที่สหประชาชาติเรียกเก็บ จ านวน ๑๐๓,๕๘๐,๔๐๐ บาท โดยให้กระทรวง     
การต่างประเทศพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอหรือไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน ๑๐๓,๕๘๐,๔๐๐ บาท เพื่อน ามาช าระค่าบ ารุง    
ตามพันธกรณี และค่าบ ารุงปฏิบัติการรักษาสันติภาพต่าง ๆ ตามที่สหประชาชาติเรียกเก็บ โดยให้ขอท าความตกลงในรายละเอียด
กับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 
                 ๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and 
the Government of the Republic of Indonesia on Cooperation in the Field of Defence) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
ความร่วมมือด้านการทหาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรม อันมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการจัดระเบียบเรือประมง และท าให้เกิด
การป้องกันและป้องปรามการค้ามนุษย์ร่วมกันตามนโยบายรัฐบาล 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

                 ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือ
มอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 
                 ๑.๓ หากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญ
ของร่างความตกลงฯ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
              ๒. ให้กระทรวงกลาโหมจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท าประมงรุกล้ าน่านน้ าและการก าหนด       
เขตเศรษฐกิจจ าเพาะระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไปร่วมหารือกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียในระหว่าง
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียในครั้งน้ีด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การมอบเงินช่วยเหลือแก่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล    

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการมอบเงินช่วยเหลือแก่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตามที่ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ยอดเงินบริจาคบัญชี “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีจ านวน ๑๕๐ ล้านบาทเศษ 
(ประมาณ ๔.๕๔๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  
                ๒. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า ในระยะแรกนี้รัฐบาลเนปาลมีภารกิจมากมาย
ซึ่งอาจจะน าเงินดังกล่าวไปใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงอาจพิจารณาบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางองค์การสหประชาชาติ
และหน่วยงานอื่น โดย (๑) มอบให้รัฐบาลเนปาล จ านวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒) International Flash Appeal for Nepal 
ของ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) จ านวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ   
(๓) องค์การอนามัยโลก (WHO) จ านวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (๔) UNICEF จ านวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสิ้น          
๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๑๓๒ ล้านบาท ซึ่งจะเหลือยอดเงินประมาณ ๑๗ ล้านบาท 
                ๓. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเตรียมการเรื่องการจัดสรรเงินบริจาค และให้กระทรวงการต่างประเทศ
ประสานผู้แทนเข้ารับมอบเงินบริจาคจากนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การให้ความช่วยเหลือเนปาลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เนปาล โดยปัจจุบันภารกิจด้านการกู้ภัย
ได้สิ้นสุดลงแล้ว และรัฐบาลก าลังมุ่งที่จะด าเนินการบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และได้ขอให้คณะช่วยเหลือและกู้ภัย    
จากต่างชาติ (รวมทั้งไทย) เดินทางกลับประเทศ โดยรัฐบาลเนปาลจะประเมินความต้องการความช่วยเหลือด้านแพทย์และบุคลากร
ด้านสาธารณสุขให้ต่างประเทศทราบก่อนที่จะขอความช่วยเหลือต่อไป ส าหรับสิ่งของที่เนปาลยังคงประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ 
เป็นล าดับต้น ๆ ได้แก่ ที่พักพิงที่มีหลังคา อาหาร สุขอนามัย เสื้อผ้า ยา วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ วัสดุก่อสร้าง ยาฆ่าเช้ือ และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ในส่วนของเงินบริจาค รัฐบาลเนปาลจะน าเงินบริจาคทั้งหมดเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของนายกรัฐมนตรี
เนปาล (Prime Minister’s Disaster Relief Fund : PMDRF) 
                 ๑.๒ อนุมัติให้มีการด าเนินการรับบริจาคเงินจนถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรับบริจาคสิ่งของจนถึงวันท่ี 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
                    ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาตามความเหมาะสม
ในการด าเนินการจัดจ าหน่ายสิ่งของบริจาคในรายการที่เห็นสมควร เพื่อจัดส่งรายได้ไปช่วยเหลือแทน ส าหรับสิ่งของบริจาครายการ
ที่ไม่สามารถจัดจ าหน่ายได้ หรือมีข้อจ ากัดในการจ าหน่าย ให้จัดเก็บไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศต่อไป โดยให้ท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริจาคทราบก่อน 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับกรณีที่จะให้มีการจัดจ าหน่ายสิ่งของบริจาค
ในรายการที่เห็นสมควร เพื่อจัดส่งเงินรายได้ไปช่วยเหลือแทน รวมทั้งสิ่งของบริจาครายการที่ไม่สามารถจัดจ าหน่ายได้ หรือมีข้อจ ากัด
ในการจ าหน่าย ให้จัดเก็บไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศนั้น ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

                ๓. ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ ชุดที่ ๔ และทีมแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาและด้านสาธารณสุขปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเนปาล   
เป็นเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และให้รายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไปด้วย ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการ ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่ายจากวงเงินที่เหลือจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับ
จัดสรรไว้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนไทยในประเทศ
เนปาลและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศเนปาลในกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว) ทั้งนี้ หากไม่เพียงพอให้กระทรวง
สาธารณสุขเสนอขอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การให้สัตยาบันพิธีสารของกฎบตัรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้สัตยาบันพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท เพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดท าสัตยาบันสารและด าเนินการส่งมอบสัตยาบันสารให้แก่เลขาธิการอาเซียนเพื่อให้พิธีสาร มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยพิธีสารฯ         
มีสาระส าคัญในการก าหนดกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนที่เกิดจากการตีความหรือการใช้กฎบัตรอาเซียนและ    
ตราสารอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ ของพิธีสารฯ พร้อมกับก าหนดกฎการด าเนินการ (rules of procedure) ของการใช้กลไก
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การอนุญาโตตุลาการ (arbitration) การประนีประนอม (conciliation) การไกล่เกลี่ย (mediation) และ   
การใช้คนกลางท่ีน่าเชื่อถือ (good offices) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การจัดท าปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ  คร้ังที่ ๑๑ (The eleventh session 

of the United Nations Forum on Forests :  UNFF11) 
           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการต่อเอกสาร Non-Paper on Possible Elements for Inclusion in the Ministerial 
Declaration of UNFF11 และเอกสาร Non-Paper on Possible Elements for Inclusion in the UNFF11 Resolution on 
the IAF Beyond 2015 ของการประชุม United Nations Forums on Forests สมัยที่ ๑๑ โดยร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ เป็นเอกสาร  
ที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง ซึ่งมีสาระส าคัญอยู่ที่การยืนยันความส าคัญในด้านต่าง ๆ ของป่าไม้ รวมถึงความก้าวหน้าและ
ความท้าทายของการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้อตกลงต่าง ๆ ด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ และเน้นย้ าถึงบทบาทที่ส าคัญ
ของตราสารที่ไม่ผูกพันทางกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ทุกชนิด และเป้าหมายระดับสากลเกี่ยวกับป่าไม้ ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน 
                ๒. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ส าหรับหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (Statement by Head of Delegation, 
Thailand at the High Levels Segment of the Eleventh Session of the United Nations Forum on Forests) ซึ่งกล่าวถึง
การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการที่ดี (Best Practice) ผ่านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการป่าไม้ที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน 
เช่น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ การน้อมน าแนวทางพระราชด าริของราชวงศ์ไทย
มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการท าลายป่าและลด
ความเสื่อมโทรมของป่า การสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อการตรวจติดตาม การประเมินผล 
และการรายงานสถานการณ์ด้านป่าไม้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการป่าไม้ในระดับนานาชาติ (IAF) 
                ๓. มอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม United Nations Forums on Forests สมัยที่ ๑๑ เป็นผู้พิจารณา
ให้การรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) และร่างข้อมติ International Arrangement on Forest (IAF) 
Beyond 2015 ของการประชุม United Nations Forums on Forests สมัยที่ ๑๑ 
                ๔. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขถ้อยค าของเอกสาร Non-Paper ทั้ง ๒ ฉบับ และร่างแถลงการณ์
ส าหรับหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสามารถด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก (East-West  Economic Corridor : EWEC) คร้ังท่ี ๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับ    
การพัฒนาแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ครั้งท่ี ๓ โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ 
(๑) การแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันส่งเสริมความเช่ือมโยงและการอ านวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างเมียนมา -
ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (๒) ความคืบหน้าในการด าเนินการที่ผ่านมา (๓) ความท้าทาย
ส าหรับการพัฒนาแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่ยังคงอยู่ และ (๔) แนวทางในการด าเนินการต่อไป 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 
                    ๑.๓ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์    
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ที่เห็นควรอาศัยการเจรจาผ่านช่องทางการทูตนี้เพื่อการโน้มน้าวหน่วยงานรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องของ สปป.ลาว เล็งเห็นความส าคัญ
ในการเสนอเพิ่มถนนหมายเลข ๘ และหมายเลข ๑๒ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รวมอยู่ในความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross Border Transport Agreement : CBTA) เป็นล าดับแรก ก่อนการประชุมคณะกรรมการอ านวยความสะดวก
การขนส่งระดับชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS National Transport Facilitation Committee : GMS NTFC) 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง วีดิทัศน์สรุปความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รายงานผลการเยือนไทย

อย่างเป็นทางการของนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลีย และ
รายงานผลการจัดกิจกรรม ASEAN Festival  ที่สยามพารากอน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทย

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ
การค้าเครือรัฐออสเตรเลีย และรายงานผลการจัดกิจกรรม ASEAN Festival ที่สยามพารากอน สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. สรุปความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน
ท าเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
ทั้ง ๓ เสาหลัก ได้แก่ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และด้านกฎหมาย 
โดยมีความก้าวหน้าทั้งการด าเนินงานและการจัดท าแผนงานรองรับ ๕ ปี ยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทาง
และเน้นย้ าให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน รวมทั้ง
ประสงค์ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการด าเนินงานที่สอดคล้อง เท่าเทียมกัน โดยเน้นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนในการรับทราบประโยชน์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม 
                ๒. ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า
เครือรัฐออสเตรเลีย โดยเข้าเยี่ยมค านับนายกรัฐมนตรีและหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมื อด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย พร้อมกันนี้ได้หารือกับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร       
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และตอบรับเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคสมัยพิเศษว่าด้วยเรื่อง
การแก้ปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมือง ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยปลายเดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งจะส่งผู้เช่ียวชาญมาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การปฏิรูปการเมือง นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโคลัมโบฉบับใหม่ โดยมอบทุนการศึกษา
แก่เยาวชนออสเตรเลีย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

               ๓. การจัดกิจกรรม ASEAN Festival พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศได้เปิดงาน ASEAN Festival ระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สยามพารากอน ร่วมกับคณะทูตอาเซียน
ประจ าประเทศไทย เพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจ ตื่นตัวและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน และประชาคม
อาเซียน โดยในงานประกอบด้วยนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ กิจกรรมบันเทิง และการแสดงศิลปะ
และวัฒนธรรม เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง วีดิทัศน์ผลการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลก เดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติ    
ทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลก         
เดือนเมษายน ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้ร่วมกันจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และฉลองความสัมพันธ์ ๔๐ ปี ไทย-จีน ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๓-๕ 
เมษายน ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทั้งสองประเทศได้หารือทวิภาคีความร่วมมือทางวัฒนธรรมและ     
ลงนามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม 
                ๒. การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับรัฐมนตรีก ากับการบริหารกิจการศาสนาแห่งชาติ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Minister of the State Administration for Religious Affairs) เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอสมุดแห่งชาติ 
ซึ่งท้ังสองฝ่ายตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ที่มีมาช้านาน โดยมีพัฒนาการความสัมพันธ์มากขึ้นในทุกระดับ 
                ๔. การเชิญทูตานุทูตและคู่สมรสเข้าร่วมงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘           
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยมีทูตานุทูตและคู่สมรส จ านวน ๒๑ คน จาก ๑๔ ประเทศเข้าร่วมงานเพื่อเรียนรู้และร่วม
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ของไทย 
                ๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาล Bangla New Year 1422 ประจ าปี ๒๕๕๘     
ณ เมืองธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ ตามค าเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสนี้ ได้หารือระดับทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
ถึงความเป็นไปได้ในการจัดท าข้อตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว 
                ๖. การเชิญทูตานุทูตร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีทูตานุทูตและคู่สมรส จ านวน ๑๕ คน จาก ๑๐ ประเทศเข้าร่วมงาน 
                ๗. การจัดการประชุมวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียนและเอเชีย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัด
ภูเก็ต โดยมีศิลปินและนักเขียน จ านวน ๒๐๐ คน จาก ๑๓ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องวรรณกรรมของแต่ละประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการเดินทางไปราชการเพ่ือลงนามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวง
 วัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม-๖ เมษายน ๒๕๕๘ ตามค าเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
             ๑. การลงนามในแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีสาระส าคัญ



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

เกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเยือนและจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกันท้ังในรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทั้งในด้าน
การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ทัศนศิลป์ หอสมุด จดหมายเหตุ สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ โบราณคดี วรรณกรรม พุทธศาสนา 
รวมทั้งขยายความร่วมมือในด้านใหม่ ๆ เพิ่มเติม เช่น โบราณคดีใต้น้ า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค ์เป็นต้น 
                ๒. การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องและ
ช่ืนชมความยินดีในความสัมพันธ์ฉันมิตรของทั้งสองประเทศ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และความใกล้ชิดในทุกระดับ รวมทั้ง
ได้หารือแนวทางการการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทย-จีนภายใต้แผนปฏิบัติการฯ โดยเฉพาะการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้หารือกับรองผู้ว่าการมณฑลไหหล าเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
ไทย-จีน 
                ๓. การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตร
การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และในโอกาสครบรอบ 
๔๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดขึ้น ณ โรงละครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน 
กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันท่ี ๕-๖ เมษายน ๒๕๕๘ 
                ๔. การศึกษาดูงานสถานที่ส าคัญทางวัฒนธรรม อาทิ โรงถ่ายท าภาพยนตร์  Feng Xiaogang มณฑลไหหล า 
หอสมุดมณฑลไหหล า และพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหล า เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๖๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙ ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี ้
             ๑. การประชุมเต็มคณะ ประเด็นได้รับความสนใจ ได้แก่ วาระการพัฒนาภายหลังปี ค .ศ. ๒๐๑๕ และการพัฒนา   
ที่ยั่งยืน โดยเน้นการขจัดความยากจนและความอดอยาก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และธรรมาภิบาล 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังให้ความส าคัญกับการแก้ไขการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสอีโบลา การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและบทบาทสตรี 
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การปฏิรูประบบสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ การลดอาวุธ 
และความขัดแย้งในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาทิ ซีเรีย อิสราเอล-ปาเลสไตน์ ยูเครน-รัสเซีย และแอฟริกา 
                ๒. คณะกรรมการ ๑ (การลดอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศ) ที่ประชุมให้ความสนใจและช่ืนชมกลไกต่าง ๆ 
ที่น าไปสู่ความส าเร็จ/ความคืบหน้าด้านการลดอาวุธในกรอบพหุภาคี อาทิ การประชุมว่าด้วยผลกระทบทางมนุษยธรรมของอาวุธ
นิวเคลียร์ ซึ่งอาจน าไปสู่การเจรจาจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจัง และสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ 
ซึ่งน่าจะเป็นข้อตกลงด้านการควบคุมอาวุธตามแบบท่ีโดดเด่นที่สุดในอนาคตอันใกล้ 
                ๓. คณะกรรมการ ๒ (เศรษฐกิจและการพัฒนา) โดยที่ผู้น าทั่วโลกจะร่วมกันรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี     
ค.ศ. ๒๐๑๕ ระหว่างการประชุมสหประชาชาติเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (UN Summit on the Post-
2015 Development Agenda) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกจึงให้ความส าคัญกับการอ้าง
ถึงรายงานของ Open Working Group on Sustainable Development Goals ซึ่งจะเป็นเอกสารพื้นฐานหลักส าหรับการเจรจา
เพื่อจัดท าวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีการขจัดความยากจนเป็นเป้าหมายหลัก 
                ๔. คณะกรรมการ ๓ (สังคม สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม และวัฒนธรรม) ที่ประชุมให้ความส าคัญต่อการยกระดับ
สิทธิสตรีให้เท่าเทียมบุรุษและการยุติความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ โดยในส่วนของประเด็นวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ กลุ่มประเทศ
แอฟริกาและกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามต่อต้านการยกระดับสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
เห็นว่าขัดต่อหลักศาสนาและวัฒนธรรม ในขณะที่สหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศลาตินอเมริกายืนยันถึงความส าคัญในการยอมรับ
และปกป้องกลุ่มบุคคลดังกล่าวจากการถูกท าร้าย ส่วนประเด็นการระงับโทษประหารชีวิต สิงคโปร์และอียิปต์ยืนยันว่า โทษประหารชีวิต
มีไว้เพื่อป้องปรามอาชญากรรมที่มีความรุนแรง ในขณะที่สหภาพยุโรปและประเทศลาตินอเมริกามองว่า โทษประหารชีวิตไม่มีผล
ต่อการลดอาชญากรรม 
 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

                ๕. คณะกรรมการ ๔ (การเมืองพิเศษและการปลดปล่อยอาณานิคม) รัฐสมาชิกยังคงให้ความส าคัญกับปฏิบัติการ
สันติภาพ (Peace Operations) ซึ่งประกอบด้วยปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operations : PKOs) และปฏิบัติการ
ทางการเมืองพิเศษ (Special Political Missions - SPMs) โดยเฉพาะภารกิจของคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยเลขาธิการสหประชาชาติ
เพื่อศึกษาและเสนอข้อแนะน าในการปรับปรุงปฏิบัติการสันติภาพให้ตอบรับกับความท้าทายด้านความมั่นคงในปัจจุบัน 
                ๖. คณะกรรมการ ๕ (การบริหารจัดการและงบประมาณ) ที่ประชุมขอให้เลขาธิการสหประชาชาติจัดท าร่างข้อเสนอ 
งบประมาณปกติส าหรับปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ภายในกรอบงบประมาณ จ านวนท้ังสิ้น ๕,๕๕๘,๓๙๕,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และก าหนด
อัตราวงเงินฉุกเฉิน (Contingency Fund) ไว้ที่ร้อยละ ๐.๗๕ ของกรอบงบประมาณ รวมทั้งแผนงานการจัดกิจกรรมในช่วงปีงบประมาณ
ดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบวันหยุดและความส าคัญของวันหยุดทางศาสนาต่าง ๆ ที่เสนอโดยประเทศสมาชิก เช่น     
วัน Yom Kippur (เสนอโดยอิสราเอล) วันวิสาขบูชา (เสนอโดยศรีลังกา) วันดิวาลี (เสนอโดยอินเดีย) และวัน Orthodox Christmas 
(เสนอโดยรัสเซีย) โดยให้ส านักงานภายใต้สหประชาชาติหลีกเลี่ยงการจัดการประชุมในวันหยุดดังกล่าว 
                ๗. คณะกรรมการ ๖ (กฎหมาย) ที่ประชุมให้ความส าคัญกับมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ และ
สนับสนุนให้หาข้อสรุปเพื่อจัดท าร่าง Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT) ให้เสร็จโดยเร็ว และ
เสนอให้พิจารณาปัญหาการขาดแคลนงบประมาณส าหรับกิจกรรมภายใต้โครงการความช่วยเหลือแห่งสหประชาชาติในการสอน 
การเรียน การเผยแพร่ และการเพิ่มความส าคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ อีกครั้ง โดยเฉพาะ
งบประมาณส าหรับ regional course ส าหรับภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก และลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และ UN Audiovisual 
Library of International Law (AVL) ทั้งนี้ ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด regional course ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่กรุงเทพฯ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เมืองหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                      ๑.๑ การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางถนนระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบให้ประชุม
หารือสามฝ่าย โดยฝ่ายไทยเสนอให้จัดท าร่างความตกลงการเดินรถโดยสารประจ าทางระหว่างไทย -ลาว-เวียดนาม เพื่อเสนอต่อ    
ที่ประชุมร่วมสามฝ่าย บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน ส าหรับการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(GMS) ไทย-ลาว-เวียดนาม ฝ่ายลาวได้เสนอให้ผู้ประกอบการไทยมาลงทุนจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการลาว รวมทั้งฝ่ายลาว    
เสนอให้รถขนส่งสินค้าของลาวสามารถขนส่งสินค้าผ่านแดนที่ท่าเรือของไทยได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นระเบียบของกรมศุลกากร    
ฝ่ายไทยจึงรับที่จะไปประสานงานกับกรมศุลกากรต่อไป 
                     ๑.๒ การเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟ ไทย-ลาว ฝ่ายลาวได้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสร็จแล้ว 
ส่วนฝ่ายไทยอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดและจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
ประเด็นการเช่ือมเส้นทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว-จีน ขนาดทาง ๑.๔๓๕ เมตร ทั้งสองฝ่ายเสนอให้มีการหารือร่วมกัน ส าหรับ     
การก าหนดจุดที่เหมาะสมส าหรับก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าควรอยู่ในแนวขนานกับสะพานเดิม   
ค่อนลงมาทางทิศใต้ห่างจากจุดเดิม ๑๐-๓๐ เมตร และก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียด     
การกอ่สร้างต่อไป  ในส่วนของการก่อสร้างทางรถไฟช่วงท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
จากเดิมที่ก่อสร้างทางรถไฟขนาด ๑.๐ เมตร ต่อจากท่านาแล้งไปเวียงจันทน์ เป็น การศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างทางรถไฟขนาดทาง ๑.๔๓๕ เมตร ระหว่างเวียงจันทน์-หนองคาย ส าหรับการเช่ือมโยง
เส้นทางรถไฟในเส้นทางอุบลราชธานี-ช่องเม็ก ฝ่ายลาวแจ้งว่ามีผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นแล้ว และยินดีที่จะแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของจุดเช่ือมต่อบริเวณช่องเม็กต่อไป 
                     ๑.๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายลาวขอให้สนับสนุนการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการ (Feasibility Study and Detailed Design) ส าหรับเส้นทางหมายเลข ๑๒ (ท่าแขก-ยมมะราด-ลังคัง-น้ าพาว) ซึ่งมีระยะทาง
รวมประมาณ ๑๕๗ กิโลเมตร โดยขอรับการสนับสนุนจากไทยในช่วงยมมะราด-ลังคัง ระยะทางประมาณ ๗๔ กิโลเมตร และขอ
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงบริเวณบ้านเชียงแมนข้ามมายังตัวเมืองหลวงพระบาง รวมทั้งขอให้   
ฝ่ายไทยประสานกับส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEAD) ผลักดันโครงการ     
ที่ฝ่ายลาวขอรับความช่วยเหลือส าหรับการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานปากเซและสะหวันนะเขต และโครงการ
ศึกษาส ารวจและออกแบบการปรับปรุงระบบน้ าประปา ซึ่งฝ่ายไทยรับที่จะไปหารือกับ NEDA ต่อไป  
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ข้อตกลงในการสร้างความร่วมมือในหลายประเด็นยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจน และ/หรืออยู่ระหว่างการประสาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างหน่วยงานของไทยและลาวเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท ารายละเอียดข้อตกลงต่าง ๆ ในอนาคต 
จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมเร่งประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการตามผลการประชุมเพื่อให้ความร่วมมือระหว่าง   
สองประเทศ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี ๑๓ 

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม

ทางอาญา สมัยที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ซึ่งมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยมีผู้แทนประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม
ประชุมกว่า ๑๔๐ ประเทศ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนี้คือ การบูรณาการการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา   
ในวาระของสหประชาชาติเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งส่งเสริมหลักยุติธรรมในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงผลักดันประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวกับมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาที่มีกลุ่มเป้าหมาย
คือ ประชากรกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะการส่งเสริมการอนุวัติ “ข้อก าหนดกรุงเทพฯ” (Bangkok Rules) ว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงและยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก (UN Model Strategies 
and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and 
Criminal Justice) ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมโดยแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการทุจริต ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ส่วนอาชญากรรมรูปแบบใหม่     
ไทยได้ให้ความส าคัญในประเด็นหลักคือ อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศจากเด็กผ่านสื่อออนไลน์ 
                ๒. ที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่ส าคัญคือ ร่างปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเช่ือมโยงระหว่างระบบยุติธรรมที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน การปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในบริบทของการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนด้านการป้องกันอาชญากรรม 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับผู้น าประเทศและ
ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี หาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในพัฒนาการ
ต่าง ๆ ของประเทศไทย 
 ๔. ผลจากการประชุมครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเห็นควรมุ่งเน้นการด าเนินการเชิงนโยบายในบริบทของการติดตาม
ผลการประชุมใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ส่งเสริมประเด็นด้านสตรีในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการเผยแพร่และการอนุวัติยุทธศาสตร์
ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรม และริเริ่มการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมแห่งชาติ โดยให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการ
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยเน้นมิติ “เชิงป้องกัน” เป็นหลัก 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ ๙ ของแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย       

(The Ninth IMT-GT Summit) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation between the 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

Ministry of Transport of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of 
Japan on Railway Sector) มีสาระส าคัญเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบรางในประเทศไทย เช่น    
การพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพฒันาเส้นทางรถไฟ การให้บริการขนส่งทางราง ความช่วยเหลือทางวิชาการ เป็นต้น  ทั้งนี้ หากมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 
ให้กระทรวงคมนาคมสามารถด าเนินการได้โดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยส าหรับการลงนาม
ดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือฯ และให้ความส าคัญ
กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรของไทยอย่างเป็นระบบ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ในการด าเนินการตามบันทึกความร่วมมือฯ หากจะต้องมีข้อผูกพันเกี่ยวกับการก าหนดเส้นทางรถไฟสายต่าง ๆ 
และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการให้เป็นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีที่มีข้อผูกพันท่ีเข้าข่ายต้องด าเนินการตามมาตรา ๒๓ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เช่น การด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยตราเป็นกฎหมาย เป็นต้น 
ให้กระทรวงคมนาคมน าบันทึกความร่วมมือฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสัญญา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไปด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมน าเรื่องกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการต่าง ๆ หลักในการร่วมลงทุน และความร่วมมือ
ระหว่างกันไปร่วมหารือในการเจรจาในครั้งนี้ด้วย ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และให้เกิดความเช่ือมั่นในการลงทุน 
                ๕. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตามแนวเขตเส้นทางรถไฟ 
โดยค านึงถึงการจัดเป็นพื้นที่ส าหรับประกอบอาชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วย เช่น การสร้างตลาด ร้านค้า ทั้งนี้ การด าเนินการ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย

และส านักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม ระหว่างกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาไทยและส านักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (The Japan Patent Office : JPO) ในโอกาสที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย    
มีก าหนดเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๕ ระหว่าง
วันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยร่างบันทึกความร่วมมือฉบับนี้เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุม
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การออกแบบอุตสาหกรรม และแบบอรรถประโยชน/์อนุสิทธิบัตร ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย
และ JPO ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม การเยือนศึกษาของ
เจ้าหน้าที่ระหว่างสองส านักงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเข้าถึงฐานข้อมูลทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างทั้งสองส านักงาน 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบ
และรับจดทะเบียนทรัพย์สินอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความร่วมมือฯ อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สิน      
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่จะด าเนินการได้ จึงเป็นการท าความตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ และไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรปรับแก้ไขในประเด็นถ้อยค าบางประการของบันทึก
ความร่วมมือฯ และเห็นควรเพิ่มเติมข้อก าหนดและเง่ือนไขในการอนุญาตให้ส านักงานหนึ่งสามารถเข้าดูข้อมูลผ่านระบบส านักงาน
อัตโนมัติและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน รวมทั้งด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลความร่วมมือฯ โดยรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ เพื่อน าไปสู่การพิจารณาขยายขอบเขตความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในมิติอื่นกับประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนขยายความร่วมมือด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรมกับประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติม 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค คร้ังท่ี ๒๑ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบ (๑) ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Draft Ministerial Statements) เป็นเอกสาร
แนวทางความร่วมมือในการด าเนินการโครงการและกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกเอเปค รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ (Implementation 
Plan) ของสมาชิกในการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมเอเปค ๕๔ รายการ ให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๕ ภายในปี ๒๐๑๕ ตามแถลงการณ์
ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคเมื่อปี ๒๐๑๒ และ (๒) ร่างแถลงการณ์เรื่องการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี (Draft Statement on 
Supporting the Multilateral Trading System) มีสาระส าคัญเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้องค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization : WTO) อาทิ การเห็นชอบพิธีสารเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on 
Trade Facilitation : TFA) เข้าเป็นอีกความตกลงหนึ่งของ WTO การจัดท าแผนการเจรจาหลังบาหลี (pot-Bali work program) 
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๑๕ 
                    ๑.๒ เห็นชอบการด าเนินการตามแผนปฏิบัติของไทยในการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมของเอเปค ทั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติ
ดังกล่าวมีสินค้าจ านวน ๕ รายการที่ไม่สามารถลดภาษีลงเป็นร้อยละ ๐-๕ ได้ และยังมีสินค้าอีก ๘ รายการที่ยังมีอัตราภาษีมากกว่า
ร้อยละ ๕ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการลดภาษีของกระทรวงการคลัง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                    ๑.๓ อนุมัติให้ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ทั้ง ๒ ฉบับ 
                    ๑.๔ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรน าประเด็นเรื่อง  Global Data Standards (GDS) 
บรรจุไว้ภายใต้หัวข้อเรื่อง Supply Chain Connectivity ส่วนการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมซึ่งเอเปคก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติ 
(Implementation Plan) ของสมาชิกในการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อม ๕๔ รายการให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๕ ภายในปี ๒๐๑๕ นั้น 
ควรมีแผนปฏิบัติลดภาษีโดยค านึงถึงรูปแบบการลดภาษีท่ีเหมาะสมกับการด าเนินการภายในประเทศและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
มากที่สุด นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยควรเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมทั้งยกระดับการอ านวยความสะดวกทางการค้า
ของภาครัฐ ท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างเอกสารแก้ไขเอกสารเพ่ิมเติมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุม

ยาเสพติดในอนุภูมิภาค ฉบับที่ ๒ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ลงนามในเอกสารแก้ไขเอกสารเพ่ิมเติมฯ ฉบับที่ ๒ รวมทั้งขออนุมัติให้มีการแก้ไขในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ หากมีความจ าเป็นในภายหน้า 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างเอกสารแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วย
การควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ฉบับที่ ๒ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศไทยร่วมกับประเทศภาคี
บันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายฯ ในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนและช่วยเหลือตนเองในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาค   
โดยร่วมกันออกเงินสมทบเพื่อการด าเนินโครงการที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อให้ประเทศผู้บริจาคเห็นถึงเจตจ านงอันแน่วแน่
ของประเทศภาคีสมาชิกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการปรับข้อความให้ครอบคลุมกิจกรรมและแผนงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติดมากข้ึน 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ในระหว่าง
การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายฯ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 
                ๓. อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปรับปรุงเอกสาร
แก้ไขเอกสารเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย หากมีความจ าเป็น โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง โดยให้เป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่จะพิจารณาด าเนินการ
ภายในกรอบของร่างเอกสารแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมฯ ฉบับท่ี ๒ 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง พิจารณาร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงส าหรับด าเนินโครงการ "Standards in the Southeast Asian 

Food Trade" 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างเอกสาร จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนตอบรับจากส านักเลขาธิการอาเซียน    
ที่มีถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Exchange of Notes) และ (๒) ร่างความตกลงส าหรับด าเนินโครงการ (Implementation 
Agreement for the ASEAN-German Project) เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณา โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 
Deutche Geselschaft fur Internationale Zusammernarbeit (GIZ) และ ASEAN ในด้านการด าเนินการมาตรฐานระดับสากล
ส าหรับการเกษตรที่ดีและเหมาะสมโดยเฉพาะด้านคุณภาพผักและผลไม้ทั้งสดและผ่านกระบวนการแปรรูป โดยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีจะสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินจ านวน ๒.๕ ล้านยูโร ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายของ GIZ ในการด าเนินการโครงการ และจะสนับสนุน
ผู้เช่ียวชาญเพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการในพื้นที่โครงการ รวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering 
Committee : PSC) เพื่อท าหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการ 
                ๒. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งส านักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน     
ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบต่อร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ และให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในเอกสารทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงว่าด้วยการด าเนินโครงการสนับสนุนข้อริเร่ิมเพ่ือการรวมตัว

ของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) ภายใต้กรอบการเป็นตลาดเดียวของอาเซียนระหว่างอาเซียน
กับสมาคมเยอรมันเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit : 
GIZ) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนและร่างความตกลงว่าด้วยการด าเนินโครงการสนับสนุนข้อริเริ่ม
เพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI) ภายใต้กรอบการเป็นตลาดเดียวของอาเซียนระหว่างอาเซียน
กับสมาคมเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit : GIZ) 
โดยหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนมีสาระเป็นการตอบรับข้อเสนอของฝ่ายเยอรมนี โดยแจ้งว่า อาเซียนเห็นชอบกับข้อก าหนด
และเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายเยอรมนีท่ีจะให้การสนับสนุนโครงการสนับสนุนข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซยีน 
(IAI) ภายใต้กรอบการเป็นตลาดเดียวของอาเซียน เป็นมูลค่ารวม ๖,๐๐๐,๐๐๐ ยูโร โดยให้ GIZ และอาเซียนเป็นผู้ด าเนินโครงการ 
และให้ส านักเลขาธิการอาเซียนสนับสนุนการด าเนินโครงการในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ส่วนความตกลง
ว่าด้วยการด าเนินโครงการฯ เป็นความตกลงระหว่าง GIZ กับอาเซียน โดยระบุรายละเอียดของการด าเนินโครงการ อาทิ การสนับสนุน
ทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดหาสถานที่ การบริหารจัดการโครงการ การประเมินผล การปรับแก้และ
บอกเลิกความตกลง รวมทั้งการระงับข้อพิพาทและการตีความ และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีก 
                ๒. ให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนและความตกลงว่าด้วยการด าเนิน
โครงการฯ รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งส านักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 
ว่า รัฐบาลไทยให้ความยินยอมแล้ว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอความเห็นชอบด าเนินงานตามพันธกรณีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและ

แปซิฟิก สมัยที่ ๓ (Third Session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons 
with Disabilities, 2013 - 2022) 

          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
            ๑. เห็นชอบการด าเนินงานตามพันธกรณีในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานทศวรรษคนพิการแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก สมัยที่ ๓ (Third Session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities, 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

2013-2022) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกภายใต้ยุทธศาสตร์อินชอน 
รับรองรายงานการประชุมและการด าเนินงานของคณะท างานว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๕) สมัยที่ ๒ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอนิเดีย ทบทวนครึ่งทศวรรษแรกของทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ค.ศ. ๒๐๑๗ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) และทบทวนการขับเคลื่อนด้านทรัพยากรส าหรับความก้าวหน้าของทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ติดตาม
การผลักดันประเด็นด้านคนพิการในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแสดงบทบาทและศักยภาพการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 

                ๒. ส าหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๕,๕๓๖,๔๐๐ บาท 
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาด าเนินการเพิ่ม
และเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในขั้นของการแปรญัตติตามปฏิทินงบประมาณก่อน     
หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน   

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ FATF ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
             คณะรัฐมนตรีมีมติ 
              ๑. รับทราบการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) 
ของ Financial Action Task Force (FATF) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นชอบมาตรการรองรับการประเมินฯ ตามมติคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ กรณีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นความผิดมูลฐาน มีมติมอบหมายให้กรมสรรพากรด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อแนะน าของ FATF 
                    ๑.๒ กรณีการส าแดงเงินและตราสารผ่านแดน มีมติมอบหมายส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมาตรฐานสากลตามข้อแนะน าของ FATF 
                    ๑.๓ กรณีการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้าย มีมติมอบหมายให้กระทรวง
การต่างประเทศพิจารณาประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสารระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในส่วนที่ประเทศไทยยังมิได้เป็นภาคี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนิน
มาตรการรองรับการประเมินดังกล่าว 

                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และธนาคารแห่งประเทศไทยด าเนินการตามมาตรการ
รองรับการประเมินฯ ตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการด าเนินงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรอบความร่วมมือกลุ่มหน่วยงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินสากล 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ในกรอบ

ความร่วมมือกลุ่มหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสากล ซึ่งประเทศไทย โดยส านักงาน ปปง. ได้มีบทบาทเป็นประเทศ
ผู้สนับสนุน (Sponsor) ประเทศอื่นที่ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสากล จ านวน      
๖ ประเทศ มีผลการด าเนินการสรุปได้ ดังนี ้
                ๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับมาเลเซีย) โดยในการประชุม
ประจ าปี ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองซันซิตี้ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในปี ๒๕๕๖ ได้มีมติรับรองหน่วยข่าวกรองทางการเงินบังกลาเทศ     
เข้าเป็นสมาชิกแล้ว 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

                ๒. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี) โดยในการประชุม
ประจ าปี ครั้งท่ี ๒๒ ณ กรุงลิม่า สาธารณรัฐเปรู ในปี ๒๕๕๗ ได้มีมติรับรองหน่วยข่าวกรองทางการเงินบรูไนเข้าเป็นสมาชิกแล้ว 
                 ๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับไต้หวัน) โดยในการประชุมคณะท างาน
ส่งเสริมสมาชิกและคณะท างานด้านกฎหมายได้มีมติเห็นชอบในหลักการและให้น าเสนอต่อที่ประชุมประจ าปี ครั้งที่ ๒๓ ณ เมือง
บริดจ์ทาวน์ ประเทศบาร์เบโดส ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณารับรองข่าวกรองทางการเงินกัมพูชาต่อไป 
                ๔. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (ประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนร่วมกับไต้หวัน) ที่ประชุมมอบหมายให้
ผู้แทนประเทศไทยและไต้หวันเข้าไปประเมินความพร้อมอีกครั้งหนึ่ง (Re-conduct on-site visit) และหากปรากฏว่าเนปาล
สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเนปาลให้ได้ตามมาตรฐานแล้ว ก็จะพิจารณารับเนปาลเข้าเป็น
สมาชิกในการประชุมประจ าปี ครั้งท่ี ๒๓ ณ เมืองบริดจ์ทาวน์ ประเทศบาร์เบโดส ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป 
                ๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับอินโดนีเซีย) โดยประเทศ
ไทยได้แถลงในท่ีประชุมว่า หน่วยข่าวกรองทางการเงินของลาวยังขาดความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงพิจารณาให้สถานะ 
การสมัครของลาวยังคงเป็นแบบระยะยาว (Long Term Candidate) 
                ๖. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับประเทศญี่ปุ่น) ณ ปัจจุบันยังไม่มี
ข้อมูลความคืบหน้า จึงพิจารณาให้สถานะการสมัครของเมียนมายังคงเป็นแบบระยะยาว (Long Term Candidate) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาล Bangla New Year 1422 

ประจ าปี ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาล Bangla 

New Year 1422 ประจ าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้เข้าร่วมงานเทศกาล Bangla New Year Welcome Festival 
ณ สวนสาธารณะ Ramna Botomul โดยได้เข้าร่วมขบวนแห่หน้ากาก New Year good luck mask procession ณ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธากา เทศกาล Bangla New Year ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวบังกลาเทศ โดยชาวบังกลาเทศ   
หลายพันคนจะออกมาร่วมเดินขบวนแห่เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ บนท้องถนนเต็มไปด้วยสีสันจากเครื่องแต่งกายและหน้ากาก
ที่สวมใส่โดยผู้ร่วมงาน พร้อมกับความสวยงามของขบวนรถแห่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งได้เข้าร่วมงานแสดงทางวัฒนธรรม Bangla 
New Year Cultural Programme ณ สถาบัน Shilpakala Academy ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมบังกลาเทศได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรม
เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ และได้จัดชุดการแสดงพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการขับร้องเพลง 
“ต้นไม้ของพ่อ” เป็นภาษาไทย โดยนักร้องที่มีช่ือเสียงของบังกลาเทศ 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้หารือระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบังกลาเทศ    
โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดท าข้อตกลงเฉพาะด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ
ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว (ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่าง
สองประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๒) ในเบื้องต้นจะมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ 
นิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัย ภาพยนตร์ จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ศาสนา และการแสดงพื้นบ้านที่ประชาชนเข้าถึง     
ได้ง่าย นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทั้งสองประเทศได้เน้นย้ าความร่วมมือในรูปแบบของการเปิดประตูทางวัฒนธรรม
ระหว่างกันและส่งเสริมการเป็นมิตรประเทศท่ีดีต่อกันให้ยั่งยืน 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ Bangabhadhu Memorial Museum 
โดยมีผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุและหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับ ซึ่งระหว่างการเยี่ยมชมมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างกันเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาหนังสือและเอกสารที่มีคุณค่าหายากและถือเป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ ตลอดจน
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ต่อจากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมวัดพุทธ Kamalapur Dharmarajka Buddhist 
Shongo โดยวัดแห่งนี้ได้ให้การศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กยากจนและมีหอพักให้อยู่อาศัย โดยไม่กีดกันเรื่องการนับถือศาสนา โดย    
ทางวัดให้การศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา 
จึงควรให้การช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งจะได้มอบหมายให้กรมการศาสนาประสานความร่วมมือกับทางคณะสงฆ์ไทยในบังกลาเทศ
เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์บ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติดเมืองโพนโฮง ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาล

เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ 
     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
             ๑. รับทราบผลการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์บ าบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด   
เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ และการด าเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สรุปได้ว่า นอกจากโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์แล้ว รัฐบาลไทย     
โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ สปป.ลาว อีกหลายโครงการ 
โดยเฉพาะในสาขาการพัฒนาการเกษตร การศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งมีมูลค่ากว่า ๑๒๐ ล้านบาทต่อปี รวมทั้งจะให้ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาแก่ สปป.ลาว ในการพัฒนาโรงพยาบาล จ านวน ๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ (มูลค่า     
๕๐ ล้านบาท) โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว (มูลค่า ๔๐ ล้านบาท) และโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก (มูลค่า ๒๕ ล้านบาท) 
                ๒. มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามผลการเดินทางฯ และผลการด าเนินโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขกับ สปป.ลาว เพื่อผลักดันให้น าไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลและเป็นรูปธรรมน ามาซึ่งผลประโยชน์
ที่ชัดเจนท้ังต่อประเทศและอาเซียน รวมทั้งอาเซียนและภูมิภาคโดยรวมต่อไป โดย 
                    ๒.๑ เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เยือนไทยเพื่อโอกาสในการหารือถึงความร่วมมือ    
ด้านสาธารณสุขในกรอบทวิภาคีกับ สปป.ลาว และการยกระดับ/บูรณาการความร่วมมือ/ผลักดันประโยชน์ของไทยด้านสาธารณสขุ
ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
                    ๒.๒ ด าเนินโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว 
และโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก ตามแผนงานต่อไปจนสิ้นสุดโครงการ และประเมินผล/ติดตามผล 
                    ๒.๓ การสนับสนุนการก่อสร้างห้องน้ าและบ่อน้ าส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและ

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และการท่องเท่ียวแห่งญี่ปุ่น 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation between the Ministry 
of Transport of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan 
on Railway Sector) มีสาระส าคัญเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบรางในประเทศไทย เช่น การพัฒนา
รถไฟความเร็วสูง การพัฒนาเส้นทางรถไฟ การให้บริการขนส่งทางราง ความช่วยเหลือทางวิชาการ เป็นต้น  ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็น 
ต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวง
คมนาคมสามารถด าเนินการได้โดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยส าหรับการลงนาม
ดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือฯ และให้ความส าคัญ
กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรของไทยอย่างเป็นระบบ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ในการด าเนินการตามบันทึกความร่วมมือฯ หากจะต้องมีข้อผูกพันเกี่ยวกับการก าหนดเส้นทางรถไฟสายต่าง ๆ 
และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการให้เป็นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีที่มีข้อผูกพันท่ีเข้าข่ายต้องด าเนินการตามมาตรา ๒๓ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เช่น การด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยตราเป็นกฎหมาย เป็นต้น ให้กระทรวง



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

คมนาคมน าบันทึกความร่วมมือฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไปด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมน าเรื่องกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการต่าง ๆ หลักในการร่วมลงทุน และความร่วมมือ
ระหว่างกันไปร่วมหารือในการเจรจาในครั้งนี้ด้วย ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และให้เกิดความเช่ือมั่นในการลงทุน 
                ๕. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตามแนวเขตเส้นทางรถไฟ 
โดยค านึงถึงการจัดเป็นพื้นที่ส าหรับประกอบอาชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วย เช่น การสร้างตลาด ร้านค้า ทั้งนี้ การด าเนินการ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การจัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนโครงการ Clean Air  for Smaller Cities in the ASEAN Region ระยะที่ ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนโครงการ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region (CASC) 
ระยะที่ ๒ และร่างความตกลงว่าด้วยการด าเนินโครงการ (Implementation Agreement) โดยร่างหนังสือแลกเปลี่ยนโครงการฯ 
มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตจ านงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและอาเซียนที่จะร่วมด าเนินโครงการ CASC ระยะที่ ๒ มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศักยภาพเมืองขนาดเล็กและกลางในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาและด าเนินการตามแผนอากาศสะอาดเพื่อน าไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับแผนงานอาเซียนเพื่อให้เมืองมีสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน ส าหรับร่างความตกลงส าหรับการด าเนินโครงการฯ 
ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น โดยมีการจัดท า
แผนอากาศสะอาดซึ่งมีการน าตัวอย่างมาตรการอากาศสะอาดไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการน าหลักสูตรการฝึกอบรมที่
พัฒนาโดยโครงการในหัวข้อ “การจัดการคุณภาพอากาศส าหรับเมืองขนาดเล็ก (Train-for-Clean-Air)” มาจัดฝึกอบรมและเผยแพร่
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว 
                    ๑.๓ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารทั้งสองฉบับที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน ากลับเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่ 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งความเห็นของรัฐบาลไทยต่อร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว     
ให้ส านักเลขาธิการอาเซียนทราบต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานอัยการสูงสุด ที่เห็นควรพิจารณาขยาย
ระยะเวลาด าเนินการหรือเสนอขยายเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตัวช้ีวัด 
และควรมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินงานของเมืองที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งขยายผล     
ไปยังเมืองที่มิได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อน าไปสู่การประเมินตัวช้ีวัดส าหรับวัดระดับความส าเร็จของโครงการภายหลังเสร็จสิ้น        
การด าเนินงาน นอกจากน้ี ควรขยายระยะเวลาของโครงการออกไปเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายไทยและประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้มากขึ้น 
และหากเห็นว่าควรยุติการด าเนินโครงการตามก าหนดเวลาภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ ก็ย่อมกระท าได้ตามกรอบเวลาตามความตกลงดังกล่าว 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจ าปี สมัยท่ี ๑๐๔ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี ้
             ๑. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจ าปี สมัยที่ ๑๐๔ ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และผู้ติดตาม จ านวน ๔ คน ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล จ านวน ๑๖ คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จ านวน 
๖ คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จ านวน ๙ คน และรับทราบกรอบค ากล่าวปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนฝ่าย
นายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

                ๒. เห็นชอบให้ลงคะแนนเสียงรับรองร่างข้อแนะว่าด้วยเรื่องการปรับเปลี่ยนสถานะจากแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบ  
สู่แรงงานในเศรษฐกิจในระบบ เนื่องจากเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบให้ได้รับการคุ้มครองแรงงานในเศรษฐกิจในระบบ ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ทั้งนี้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศเป็นหลัก 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ อย่างเป็นทางการ   
             คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์
อย่างเป็นทางการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ระหว่าง
วันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งการเดินทางเยือนฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะประสบความส าเร็จในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารที่มีการพัฒนาขึ้น
ตามล าดับแล้ว ยังได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจาและการท าประมงผิดกฎหมายในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการต่อไป สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ได้เข้าเยี่ยมค านับ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเข้าเยี่ยมค านับนาย เอิง เอ็ง เฮ็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย     
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกันท้ังด้านการฝึกศึกษา และด้านอ่ืน ๆ พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความมั่นคงของภูมิภาค อาทิ การลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อลดความรุนแรงในภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เชิญรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุม Shangri-la Dialogue ครั้งที่ ๑๔ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะใช้เวทีดังกล่าวสร้างความเข้าใจกับประเทศต่าง ๆ ต่อสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่าก าลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านครั้งส าคัญ จ าเป็นต้องใช้ความพยายามและความอดทนของประชาชน
ภายในประเทศ และทุกประเทศควรให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว เพื่อความมั่นคงของประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนส าคัญ   
ต่อความมั่นคงของภูมิภาคด้วย 
                ๒. ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ได้เข้าเยี่ยมค านับ พลเอก รามิซาร์ด ราชูดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยทั้งสองฝ่าย 
เห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศให้มีความแนบแน่นและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
รวมทั้งจะร่วมสนับสนุนผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ ๒ เรื่อง คือ การโยกย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจา และปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย รวมทั้งได้มีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of the Republic of Indonesia on Cooperation in the Field of Defence) โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึง   
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการหารือร่วมกันในระดับยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนข่าวสารความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล เป็นต้น 
                

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง วีดิทัศน์ภารกิจด้านการต่างประเทศระหว่างวันที่ ๗-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง        
การต่างประเทศรายงานภารกิจด้านการต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี ๗-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายหยาง จิง มนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางเยือนประเทศไทย 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ครบรอบ ๔๐ ปี ไทย-จีน โดยได้เข้าเยี่ยมค านับนายกรัฐมนตรีและหารือความร่วมมือด้านต่างๆ หลังจาก
นั้นได้เข้าเยี่ยมค านับ พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเชิญ
ร่วมงานนิทรรศการอาเซียน-จีน ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ พร้อมกันนี้ได้เชิญมนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งท่ี ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศไทย และเมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Expo เส้นทางสายไหมและงาน



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

แสดงสินค้าประจ าปีท่ีนครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประเทศเกียรติยศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน
ของไทยในระดับนานาชาติ 
                ๒. วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้เดินทางไปเป็นประธานร่วมเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๖ ณ สวนสาธารณะ 
โยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยในงานได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อการพัฒนา 
การเกษตรและข้าวไทย นิทรรศการ “ข้าวกับชาวนา” และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
                ๓. วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้เป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์บ าบัดและฟื้นฟูผู้ป่วย      
ยาเสพติดในโรงพยาบาลโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลและปรับปรุงอาคาร
ผู้ป่วยนอกให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และหลักสูตรฝึกอบรม หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิค
แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ทัง้การปรับปรุงอาคารและการพัฒนาบุคลากร 
                ๔. วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในภูมิภาค 
ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย-อินโดนีเซีย และไทย ที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นการแก้ไข
ปัญหาและแสดงความรับผิดชอบร่วมกันของภูมิภาค โดยจะน าผลการประชุมดังกล่าวมาจัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพเชิญผู้แทนจาก ๑๗ ประเทศ 
และองค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

 ๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘    

        เร่ือง รายงานสรุปผลการปฏิบัติของคณะท างานช่วยเหลือ เยียวยา และส่งกลับแรงงานไทยที่ท างานที่เกาะอัมบนและเบนจิน่า 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติของคณะท างานช่วยเหลือ เยียวยา และส่งกลับแรงงานไทยที่ท างาน

ที่เกาะอัมบนและเบนจิน่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม-๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การพิสูจน์ทราบค้นหาคนไทย พิสูจน์ทราบแรงงานได้จ านวนทั้งสิ้น ๑๖๕ คน เป็นคนไทย จ านวน ๗๔ คน เมียนมา 
จ านวน ๖๖ คน กัมพูชา จ านวน ๑๗ คน และลาว จ านวน ๘ คน ในจ านวนคนไทย ๗๔ คน เป็นแรงงานตกเรือ จ านวน ๔๕ คน 
และบนเรือไม่มีสังกัด จ านวน ๒๙ คน โดยมีระยะเวลาที่ตกเรือเฉลี่ยประมาณ ๓-๑๐ ปี ยังคงเหลือแรงงานที่ตกเรือที่เกาะอัมบน 
จ านวน ๑๖ คน เกาะตวล จ านวน ๗๖ คน 
                ๒. การตรวจแรงงานในเรือประมง ตรวจแรงงานบนเรือ จ านวน ๘๐ ล า ท่ีเกาะอัมบน จ านวน ๗๓ ล า เกาะเบนจิน่า 
จ านวน ๗ ล า แรงงานทั้งหมด จ านวน ๑,๔๖๖ คน เป็นคนไทย จ านวน ๘๙๕ คน เมียนมา จ านวน ๓๐๐ คน กัมพูชา จ านวน 
๒๔๗ คน ลาว จ านวน ๒๑ คน และอินโดนีเซีย จ านวน ๓ คน มีแรงงานไทยท่ีประสงค์จะเดินทางกลับโดยสมาคมและบริษัทเอกชน
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จ านวน ๓๕๙ คน จากการตรวจสอบไม่พบสภาพการถูกบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวงแรงงานแต่อย่างใด 
                ๓. การพิสูจน์ทราบผู้เสียชีวิต ตรวจหลุมฝังศพ จ านวน ๑๑๒ หลุม ที่เกาะอัมบน จ านวน ๒๒ หลุม เกาะเบนจิน่า 
จ านวน ๙๐ หลุม ส่วนใหญ่ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและไม่มีหลักฐานทางราชการ บางหลุมไม่มีป้ายช่ือหลุมศพ จึงยังไม่มีความชัดเจน
เกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องมีการพิสูจน์ทราบต่อไป 
                ๔. การส่งกลับ ด าเนินการส่งกลับแรงงานไทยตกเรือและแรงงานบนเรือไม่มีสังกัด จ านวน ๖๘ คน ในจ านวนนี้
พบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ านวน ๖ คน ที่เหลืออยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือ

ต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องด าเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจ

เป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องด าเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ      
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ในสาขาช่างไฟฟ้าตามมาตรฐานฝมีอืแรงงานแหง่ชาติ
เป็นสาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องด าเนินการ
โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  รายงานผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการขอทาน 
           คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการขอทาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินงาน ดังนี้ 
             ๑. การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานซึ่งเป็นหน่วยรับแจ้งเหตุและประสานงาน    
เพื่อการจัดระเบียบขอทานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง โดยศูนย์ได้จัดให้มีทีมปฏิบัติการ จ านวน ๖ ทีม ปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพื้นที่        
ในกรุงเทพมหานคร ขอทานที่เข้าสู่การจัดระเบียบขอทานจะต้องผ่านการคัดกรอง และแบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
ขอทานที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ขอทานต่างด้าว และขอทานไทย ซึ่งผลการด าเนินงานจัดระเบียบขอทานที่ผ่านมาในรอบ ๖ เดือน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า จ านวนเฉลี่ยขอทานที่พบต่อวัน ต่อทีม ลดลงอย่างต่อ เนื่อง ทั้งขอทานไทยและขอทานต่างด้าว 
โดยเฉพาะขอทานต่างด้าวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนการจัดระเบียบขอทานในภูมิภาคได้มีนโยบายเน้นย้ าให้คณะอนุกรรมการ    
แก้ไขปัญหาขอทานทุกจังหวัดมีการจัดระเบียบขอทานอย่างต่อเนื่อง 
                ๒. การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและขอทานแบบครบวงจร “ธัญบุรีโมเดล” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ได้จัดท าโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ช่ือโครงการว่า “โครงการ พส. ร่วมใจ 
พัฒนาฟ้ืนฟูคนไร้ที่พ่ึงและขอทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตใจ 
สังคม สุขภาพและส่งเสริมอาชีพ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมโครงการประกอบด้วยการปลูกผัก
สวนครัว เลี้ยงเป็ด ไก่ กบ การท าคอกหมูหลุม การเพาะปลูกผักสวนครัว การท าหัตถกรรม โดยระหว่างการเข้าร่วมโครงการ คนไร้ที่พึ่ง
และขอทานจะมีรายได้จากกิจกรรมตามโครงการ ส าหรับผู้ผ่านการฟื้นฟูจากโครงการ จะได้รับโอกาสคืนสู่สังคมกลับไปอยู่ในครอบครัว 
ส่วนผู้ที่ไม่สามารถกลับสู่ครอบครัวได้จะได้รับโอกาสเข้าอยู่อาศัยในนิคมสร้างตนเองที่ร่วมโครงการน าร่องและประกอบอาชีพตามที่
ได้รับการอบรมมา 
                ๓. การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและขอทาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับบริจาคเงิน 
จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ ฟื้นฟู และพัฒนา
ศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและขอทาน รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ระบบ รูปแบบและวิธีการ      
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานอย่างครบวงจร 
                ๔. การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสสังคมเพื่อ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” เป็นการแก้ปัญหาขอทาน       
ที่ต้นเหตุจากพฤติกรรมการบริจาคของคนไทยที่เป็นผลให้ขอทานต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 
                ๕. การจัดกิจกรรมกล่องรับบริจาค โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดท ากล่องรับบริจาค จ านวน ๑๐๐ กล่อง 
น าไปวางไว้ตามห้างสรรพสินค้า วัด และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่ง เพื่อเป็นการรองรับมาตรการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์     
ในเรื่อง “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” และยังเป็นการจัดหารายได้เข้ากองทุน รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการให้ทาน
แก่สังคมไทย 
 
 
 

 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส           
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
        เร่ือง มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ  

          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ    
และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....          
มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
ให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีดังกล่าว ให้หักลดหย่อน
ภาษีเท่าจ านวนที่บริจาค หากกระทรวงการคลังพิจารณาว่าไม่กระทบต่อรายได้การจัดเก็บภาษีมากนัก คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณา
ให้สามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของจ านวนที่บริจาคเช่นเดียวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ปัจจุบัน
สามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของที่มีการจ่ายจริง ไปพิจารณา หากเห็นควรด าเนินการตามความเห็นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘    

        เร่ือง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้พิการ         

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒๓๑,๕๑๒,๐๐๐ บาท ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการให้เพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  กระบวนการแก้ไขปัญหาการขอทานครบวงจร 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานเกี่ยวกับการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการขอทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการด้านการคุ้มครองช่วยเหลือขอทานภายหลังการจัดระเบียบการแก้ไขปัญหา
การขอทานครบวงจรแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ดังน้ี 
                    ๑.๑ การด าเนินการภายใต้แนวทางการด าเนินงาน ๓ ด้าน (3P) ประกอบด้วย ด้านนโยบาย (Policy) ด้านการคุ้มครอง
ช่วยเหลือ (Protection) และด้านการป้องกัน (Prevention) เช่น การผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน การประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ในเรื่องต่าง ๆ การส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง เป็นต้น 
                    ๑.๒ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานเพื่อเป็นหน่วยรับแจ้งเหตุและประสานงาน
เพื่อจัดระเบียบขอทานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ส ารวจ คัดกรอง และช่วยเหลือ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสถิติ นโยบาย มาตรการ และ
แนวทางการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง โดยจากสถิติการจัดระเบียบขอทานช่วง ๖ เดือนท่ีผ่านมาในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร พบว่า จ านวนขอทานลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มขอทานต่างด้าว 
                    ๑.๓ การจัดตั้งทีมปฏิบัติการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ คัดกรอง โดยกรณีที่เข้าข่ายเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์จะประสานส่งต่อกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือต ารวจ ส่วนกรณี        
ที่ไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะประสานส่งต่อสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเพื่อวิเคราะห์ปัญหารายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ จัดท า
แผนฟื้นฟูรายบุคคล และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ตระหนัก
ในคุณค่าของตนเองและพัฒนาทักษะอาชีพตามความสมัครใจ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

                     ๑.๔ การด าเนินการแก้ไขปัญหาน าร่องในพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรีโมเดล) 
ประกอบด้วย การปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ การเตรียมความพร้อมบุคลากร และประเมินคัดกรองผู้เข้าร่วม
โครงการเพื่อฟื้นฟูพัฒนา และฝึกอาชีพ การจัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน” สนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูและเป็น
ทุนประกอบอาชีพ และการบริหารจัดการสินค้า ผลิตภัณฑ์ รายรับ รายจ่าย และเงินทุนหมุนเวียน โดยจะขยายผลสู่สถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งมีกองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานส าหรับเป็นทุนสนับสนุนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
น าไปประกอบอาชีพ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการได้ทั้งในรูปแบบ
การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ รวมทั้งการรับซื้อผลผลิต การจ้างงาน การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และในระยะต่อไป
จะด าเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในสังคมได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาการขอทาน พร้อมทั้งสร้างค่านิยมตาม
แนวคิดการให้ทานอย่างถูกวิธีและลดวิถีการขอทาน 
                ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ เร่งด าเนินการจัดหา
พื้นที่ท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับบุคคลไร้ที่พึ่ง ท้ังนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาสัมพันธ์และช้ีแจงท า
ความเข้าใจกับสาธารณชนให้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาการขอทานว่าเป็นการเชื่อมโยงถึงการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไป 
                ๓. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเร่งรัดการก าหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ าแนวล าคลองและ
ทางระบายน้ า และจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย 
(กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาน าแนวทางการจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
ตามโครงการบ้านมั่นคง ณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี มาเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ในพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไปด้วย 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
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              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลก เดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความสัมพนัธ์

ระหว่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลก เดือนเมษายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. การจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และฉลองความสัมพันธ์ ๔๐ ปี ไทย-จีน ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๘ 
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รวมทั้งการหารือทวิภาคีความร่วมมือทางวัฒนธรรม และการลงนามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทั้ง ๒ ประเทศ มีสาระความร่วมมือ ๑๕ ข้อ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนและจัดกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ด้านการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ทัศนศิลป์ หอสมุด จดหมายเหตุ สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ โบราณคดี  
                ๒. การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ในโอกาส
ที่นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีสาระความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่างๆ 
รวมถึงการจัดงาน “วันวัฒนธรรมไทยในรัสเซีย” และ “วันวัฒนธรรมรัสเซียในไทย” ในปี ๒๕๖๐ เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี 
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย 
                ๓. การต้อนรับรัฐมนตรีก ากับการบริหารกิจการศาสนาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Minister of the State 
Administration for Religious Affairs) เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งท้ังสองฝ่ายตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-จีน ที่มีมาช้านาน โดยมีพัฒนาการความสัมพันธ์มากขึ้นในทุกระดับ 
                ๔. การเชิญทูตานุทูตและคู่สมรสเข้าร่วมงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘         
ณ วัดปทุมวนารามวรวิหาร เพื่อเรียนรู้และร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ของไทย 
                ๕. การร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาล Bangla New Year 1422 ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ เมืองธากา สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และการหารือระดับทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมของทั้ง ๒ ประเทศถึงความเป็นไปได้ในการจัดท าข้อตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว 
                ๖. การเชิญทูตานุทูตร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณท้องสนามหลวง 
                ๗. การจัดการประชุมวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียนและเอเชีย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัด
ภูเก็ต โดยมีศิลปินและนักเขียน จ านวน ๒๐๐ คน จาก ๑๓ ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องวรรณกรรมของแต่ละประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....   
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาต

จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การขออนุญาตและการอนุญาตจัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยก าหนดให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา   

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหลักที่ร่วมประสานการปฏิบัติภารกิจ    
ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕ โดยมีวงเงินในเบื้องต้น รวม ๑๗.๕ ล้านบาท ต่อปี 
(ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                ๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการสนับสนุนงบประมาณให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่ออุดหนุนแก่มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป ปีละ ๑๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการดูแล
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากเดิม 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เป็น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕ (ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่          
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
                ๓. เห็นชอบให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสานกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงาน       
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดที่มีศักยภาพและด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อยู่แล้ว ร่วมสมทบ
ทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุม าร ต่อไปทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 
 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี 

เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ และเมืองเก่าตะกั่วป่า 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ และเมืองเก่า
ตะกั่วป่า เพื่อประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และ
เมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาและจัดท า
รายละเอียดเพื่อด าเนินการต่อไป ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ เกี่ยวกับการพิจารณาแนวทางและกรอบเวลา 
ให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถวางแผนงาน/โครงการได้ การออกประกาศและระเบียบเพื่อใช้บังคับในเขตเมืองเก่า
ดังกล่าวควรสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้มีโอกาสก าหนดแนวทางด าเนินการอนุรักษ์และ
พัฒนาของตนเองภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนและหน่วยงานในระดับ
พื้นที่หรือท้องถิ่นเพื่อให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าดังกล่าว   
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
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                   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                 ๑.๑ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ (๑) นโยบายการตรวจสุขภาพ
ที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับประชาชน (๒) เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย (๓) แผนยุทธศาสตร์ร่วม
แห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน (๔) แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ (๕) ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน (๖) การก ากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (๗) การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ือ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม และ 
(๘) ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย 
                    ๑.๒ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง (๒) การพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินใจ
การใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (๓) การก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชน (๔) การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคาม
สุขภาพคนไทย และ (๕) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย 
                ๒. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวตามอ านาจหน้าท่ี ตามล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน โดยให้ยึดหลัก (๑) นโยบายของรัฐบาล (๒) กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
และ (๓) งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การก าหนดให้วันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" 

           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการก าหนดให้วันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเพื่อสร้างความตระหนักของสังคมและหน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข
จะเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วม      
ในการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย 
                    ๑.๑ ก าหนดนโยบายส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และมีส่วนร่วมด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
                    ๑.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน และร่วมแก้ไขหรือลดปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน
และประเทศ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาแต่ละปี 
                    ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย ตลอดจนชุมชนในการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ และการจัดสภาพแวดล้อม ดูแลชุมชนและที่อยู่อาศัยให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 
                   ๑.๔ ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตส านึกและความตระหนักให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการร่วมดูแล
อนามัยสิ่งแวดล้อม และร่วมกันเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
                ๒. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” 
ของทุกปีโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระยะคร่ึงแผน 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙ ระยะครึ่งแผน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวม ๕ ด้าน ได้แก่    
ด้านคุณภาพอากาศ ด้านน้ า การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ และด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรการทางกฎหมายด้านขยะมูลฝอยและแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ การรายงานผล 
และแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔ ด้าน คือ ด้านคุณภาพอากาศ ด้านน้ า สุขาภิบาล และสุขอนามัย ด้านการด าเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน และด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
                ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัด
มลพิษทางอากาศในบรรยากาศของพื้นท่ีเสี่ยงในบางพื้นที่ ส่วนใหญ่มีฝุ่นละออง สารเบนซีน และสาร ๑,๓-บิวตาไดอีนในบรรยากาศ 
เกินค่ามาตรฐาน การเข้าถึงน้ าบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอของครัวเรือนไทยและคุณภาพน้ าบริโภค ปี พ .ศ. ๒๕๕๖ ครัวเรือน      
มีน้ าบริโภคอุปโภคเพียงพอตลอดปีร้อยละ ๙๙.๕๕ การพัฒนาสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร มีการด าเนิน
โครงการพัฒนาตลาดและโครงการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ าอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มีสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานมากกว่าร้อยละ ๘๐ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเช้ือ      
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการร้อยละ ๒๓.๕๗ น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๒๑.๓๕ มูลฝอย
ติดเช้ือถูกก าจัดในเตาเผาร้อยละ ๗๘.๗๕ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๘    
แต่การน าไปใช้ประโยชน์ลดลงเหลือร้อยละ ๑๙ และมูลฝอยติดเชื้อถูกก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมลดลงเหลือร้อยละ ๗๕ 
                ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง ๖ ด้านเพิ่มขึ้น ด้านส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า มีการด าเนินการโครงการส่งเสริม
พฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ รณรงค์การคัดแยกขยะ 
                ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีการด าเนินงาน
ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เกิดความร่วมมือและเช่ือมโยง 
การด าเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท้ังในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
                ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีงานวิจัยและ   
องค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นทุกด้าน ทั้งนี้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง พบว่า ภาคเหนือ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการสุขาภิบาล 
และด้านขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ภาคกลาง มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการสุขาภิบาล 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการสุขาภิบาล และด้านขยะมูลฝอยและ     
ของเสียอันตราย และภาคใต้ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการสุขาภิบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๕๗ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายยงยุทธ ยุทธวงศ)์ ประธานกรรมการ สสส. เสนอ โดยสาระส าคัญรายงานดังกล่าว ประกอบด้วย 
                    ๑.๑ ผลงานเด่นในปี ๒๕๕๗ ประกอบด้วย (๑) ควบคุมการบริโภคยาสูบ (ขยายภาพค าเตือนบนซองบุหรี่    
ร้อยละ ๘๕) (๒) ขับเคลื่อนกฎหมายห้ามขาย-ห้ามดื่มบนรถไฟ (๓) ร่วมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน        
(๔) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น (๕) ต้นแบบรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อการเข้าถึงอย่าง
เท่าเทียม (๖) ต้นแบบต าบลสุขภาวะ : มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข (๗) พัฒนาแผนนโยบายระดับชาติเพื่อป้องกันความพิการ   



                   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

แต่ก าเนิด (๘) นวัตกรรมเครื่องมือวัดความสุข : HAPPINOMETER (๙) สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (๑๐) พลเมืองตื่นรู้เท่าทันสื่อ 
(๑๑) พัฒนาพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ (๑๒) นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาวะ (๑๓) ตามรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ : 
เด็กไทยแก้มใส และ (๑๔) ตน้แบบการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในเวทีโลก 
                    ๑.๒ การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สสส. มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ รวม ๔,๘๗๔.๘ ล้านบาท จ าแนกการใช้จ่ายงบประมาณเป็น ๒ ส่วน คือ เบิกจ่ายทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริม
สุขภาพ รวมค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ จ านวน ๔,๐๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๕๙๘.๖ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส านักงาน จ านวน ๒๗๖.๒ ล้านบาท 
                ๒. ให้ สสส. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน สสส. คณะอนุกรรมการก ากับดูแล    
การตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่ีเห็นควรทบทวนทิศทางและเป้าหมายทั้ง ๑๐ เป้าหมาย โดยวิเคราะห์สถานการณ์ 
เพื่อค้นหาช่องว่างในส่วนต่าง ๆ ที่ต้องพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปลายทางของชาติ รวมทั้งควรวิเคราะห์และเน้นการขยายการด าเนินงาน
ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมและเสริมพลังกันอย่างชัดเจนมากขึ้น และควรเพิ่มการบูรณาการทั้งภายในแผนระหว่างแผน    
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านข้อมูล ด้านเป้าหมาย ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการหนุนเสริม
ซึ่งกันและกันและลดความทับซ้อนของทรัพยากรที่ใช้ด าเนินงาน ตลอดจนควรเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลผลงานท้ังในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ อย่างเป็นมาตรฐาน เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ้ า  
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการด าเนินงานตามแผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ๒๕๕๘ ของกระทรวงคมนาคม  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัย 

รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๑๑ วัน ประกอบด้วย 
การให้บริการและอ านวยความสะดวกในการเดินทาง การด าเนินงานด้านความปลอดภัย และสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
๒๕๕๘ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งนี้      
จากสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๗ วัน ระหว่างวันท่ี ๙-๑๕ เมษายน 
๒๕๕๘ พบว่า มีผู้เสียชีวิต ๒๖๒ คน รถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ ๒๐ ครั้ง เสียชีวิต ๑๐ คน และรถไฟเกิดอุบัติเหตุ ๓ ครั้ง    
ไม่มีผู้เสียชีวิต จึงเห็นสมควรด าเนินการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มเติม ดังน้ี 
               ๑. การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
               ๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะพนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะและรถตู้โดยสาร 
               ๓. การบังคับใช้กฎหมายและการกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดทั้งช่วงเทศกาลและช่วงวันปกติ รวมทั้งการปลูกฝัง
ค่านิยมการขับข่ีที่ปฏิบัติตามกฎจราจรตั้งแต่ในระดับเยาวชน 
               ๔. การตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมบ ารุง หรือพัฒนาทางกายภาพของโครงข่ายคมนาคมอย่างต่อเนื่อง 
               ๕. การกวดขันพฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นกรณีพิเศษ และควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎจราจร พร้อมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ท้ังผู้ขับข่ีและผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

��������� 

	 


��������
�����������
�� 

��������� 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
                    ๑.๑ เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง    
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๑ จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๑ แต่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง 
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ร้อยละ ๐.๑ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนอยู่ในภาวะทรงตัว และดัชนีปริมาณ
การส่งออกลดลงร้อยละ ๒.๓ 
                    ๑.๒ เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขยายตัวดีขึ้น ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๓.๖ จ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวสูงร้อยละ ๒๙.๖ แต่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ ๓.๘ 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๐.๕ และการลงทุนภาครัฐปรับตัวดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชนยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่อเนื่อง 
                    ๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อลดลงตามราคาพลังงาน อัตราการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับต่ า ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
                    ๑.๔ สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้สุทธิเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่     
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปีในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง สัดส่วนหนี้สาธารณะ GDP ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ยังคงอยู่ในระดับที่มั่นคง 
                    ๑.๕ สถานการณ์ด้านการเงิน สินเช่ือธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ ๒.๘ เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (รวมตั๋วแลกเงิน) 
ขยายตัวร้อยละ ๕.๐ ค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๒.๕๗ บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแข็งค่าขึ้นร้อยละ ๐.๕ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ปิดที่ ๑,๕๘๗.๐ จุด ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ ๒.๐๐ ต่อปี (ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ   
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปีเมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
                ๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเอเชีย ในขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศ
ส าคัญ ๆ ท่ามกลางการลดลงของแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ยังคงด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง   ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เร่ือง การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ได้มีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ที่ให้มีการจัดตั้ง "ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การท าการประมงผิดกฎหมาย" (Command Center for Combating Illegal Fishing) เรียกโดยย่อว่า ศปมผ. (CCCIF) เป็น  
ศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการ ศปมผ . ทั้งนี้  หากจะมีการด าเนินการตาม    
ข้อ ๑๗ ของค าสั่งดังกล่าวที่ผู้บัญชาการ ศปมผ. มีอ านาจสั่งย้ายหัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เพิกเฉยหรือละเลย     
ไม่กระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามค าสั่งของเจ้าหน้าท่ีตามค าสั่งนี้ได้ทันที นั้น จะต้องมีรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามล าดับชั้น 
และการสั่งการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนด้วย 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่อง การเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจแล้ว ที่ประชุมเห็นว่า ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงานค่อนข้างมาก จึงเห็นชอบให้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจครั้งต่อ ๆ ไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  โครงการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการด าเนินงาน (Road Map) ด้านข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี ้
             ๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อสังเกตตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ
รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการด าเนินงาน (Road Map) ด้านข้าว ให้เน้น
การด าเนินโครงการในระยะสั้น ๑-๒ ปี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อนพิจารณาด าเนินการในระยะต่อไป โดยให้พิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
                    ๑.๑ ในการด าเนินมาตรการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เห็นควรให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร  
แต่ละชนิดพันธุ์พืช โดยให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มดังกล่าวด้วย เพื่อให้รัฐบาลสามารถอุดหนุนปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและราคา
ประหยัดได้โดยตรงและเป็นธรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ควรเร่งด าเนินการโดยประสานขอความร่วมมือ
ภาคเอกชนในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูการผลิต 
                    ๑.๒ ในการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ในการท าการเกษตร เช่น รถไถ รถเกี่ยว เพื่อการเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิตในชุมชน มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกระทรวงกลาโหมด าเนินการในพื้นที่ที่ไม่มีนิคมสหกรณ์ 
นอกจากน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท าแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไก  
ในการขับเคลื่อนประเทศได้ 
                    ๑.๓ การให้สินเช่ือแก่สหกรณ์เพื่อรับซื้อข้าวในฤดูการผลิต มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
และกระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ไปพิจารณาก าหนดเป้าหมายในการรับซื้อให้ชัดเจน 

                 ๒. ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้จัดท าแผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน ๑ ปี     
และ ๒ ปี ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ รวมทั้งแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การก าหนดกรอบงบประมาณให้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนให้เกษตรกร (การเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการก าหนดกรอบงบประมาณให้ กฟก . จัดท าแผนเพ่ือขออนุมัติใช้
งบประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ กฟก. แล้วเสร็จเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนให้แก่
เกษตรกร) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ได้พิจารณาเรื่อง การก าหนดกรอบงบประมาณให้กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนให้เกษตรกร แล้ว มีมติมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)   
ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เร่งรัดการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยให้น าความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการน างบประมาณ
คงเหลือจากโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรส่งคลัง และเร่งด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้          
แล้วรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป มาประกอบการด าเนินการ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

 

 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การจัดต้ังศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service) ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
           ๑. พื้นที่ที่ท าการในปัจจุบันของศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า หรือ G-point ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล มีจ ากัด 
พื้นที่ไม่อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นและเหมาะสมเพียงพอในการติดต่อและภาพลักษณ์ด้านการลงทุน สกท . จึงเห็นควรใช้พื้นที่         
ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One START One Stop Investment Center : OSOS) ที่มีอยู่เดิม ที่ช้ัน ๑๘ อาคาร
จัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน 
                ๒. ศูนย์ OSOS จะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ (๑) การบริการให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า ข้อมูลและข่าวสาร (๒) การบริการอนุมัติ/อนุญาต/รับรองเอกสาร ผ่านระบบออนไลน์ และ (๓) การบริการรับเรื่อง      
ส่งต่อ และติดตามผล ท้ังนี้ การให้บริการของศูนย์ OSOS เมื่อขยายขอบเขตการให้บริการแล้ว จะสามารถให้ข้อมูลด้านการลงทุน 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม ๓๘ หน่วยงาน/องค์กร โดยเป็นภาครัฐ จาก ๑๔ กระทรวง ๒๙ หน่วยงาน และ
ภาคเอกชน จาก ๙ องค์กร สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า นอกจากนี้ 
ศูนย์ OSOS อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงบริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน เพื่อเป้าหมาย SMART THAILAND : 
ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย (ทั่วโลก) ทุกเวลา 
                ๓. สกท. มีเป้าหมายในการเปิดตัวการบริการใหม่ของศูนย์ OSOS ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยจะต้องเตรียมการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ OSOS ที่ขยายขอบข่ายการให้บริการเพิ่มเติม และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ส่วนการด าเนินการของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะจัดท ารายช่ือผู้รับผิดชอบในการรับ-ส่งเอกสาร และจัดเจ้าหน้าที่มาประจ าการเพิ่มเติม เฉพาะส านักงาน
ประกันสังคม (อาจจะก าหนดเฉพาะบางวันท าการ) และจัดส่งวิทยากรมาท าการฝึกอบรม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ Single Window เรื่อง การอนุญาตเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตท างานส าหรับผู้ช านาญการจาก
ต่างประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการตามประเด็นส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้า       

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการตามประเด็นส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการ

ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
           ๑. ประเด็นเรื่องที่เป็นหลักการ ได้แก่  
                    ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่าย จ านวน ๗,๘๒๕.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๒.๔ 
ของงบประมาณที่ได้รับ สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๕๕) ที่ส านักงบประมาณก าหนด และรายจ่ายลงทุน ๑๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๙ 
ของงบประมาณที่ได้รับ ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๕๕)  
                     ๑.๒ การเจรจาหรือจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ การเจรจาภายใต้กรอบอาเซียน การประชุมผู้น าอาเซียน 
การจัดตั้งคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน และการจ าแนกมาตรการที่มิใช่ภาษีตามระบบของ UNCTAD ปี ๒๐๑๒ การเจรจาภายใต้
กรอบการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) : อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ฮ่องกง ไทย-ออสเตรเลีย อาเซียน-จีน และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (RCEP) การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) การเจรจาภายใต้กรอบองค์การ
การค้าโลก (WTO) การหารือทวิภาคี สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน แคนาดา ออสเตรเลีย ปากีสถาน เมียนมา ลาว และอินเดีย 
                ๒. ประเด็นเรื่องที่เป็นประเด็น/โครงการส าคัญเร่งด่วน ได้แก่  
                    ๒.๑ การแก้ไขปัญหาราคาข้าวและการระบายข้าว โดยการระบายข้าว การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก ปี ๒๕๕๗/๕๘ และการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๗/๕๘ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวภายในประเทศ 
                     ๒.๒ การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ก าลังออกตามฤดูกาล โดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือระดับจังหวัด 
ดูแลผลผลิตที่ออกตามฤดูกาล 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

                     ๒.๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่ ส่งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจ สร้างระบบการบริหาร
จัดการที่ดีให้แก่ส านักงานบัญชี และการสร้างโอกาสการตลาดและการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ 
                ๓. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน  ได้แก่ การดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าครองชีพ 
โดยดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา
เอาเปรียบผู้บริโภค และการลดภาระค่าครองชีพประชาชน 

                 ๔. ประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดท า
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมและขยายการค้าชายแดน และการส่งเสริม
เกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ 
ขยายตัวร้อยละ ๓.๐ ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๑ ในไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๗ และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ ขยายตัวร้อยละ ๐.๓ จากไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๘ (QoQ_SA)  
                    ๑.๑ ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกบริการ     
โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ ๒.๔ เร่งตัวขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๑ ในไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๗ การใช้จ่าย
เพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการสุทธิที่ขยายตัว   
ร้อยละ ๑๔.๗ การเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๕ อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๗ (ต่ ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย
ร้อยละ ๒๓.๐) การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๑๐.๗ ปรับตัวดีขึ้น ทั้งการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ
อยู่ในระดับสูงกว่า ๕๐ (ระดับที่นักธุรกิจเริ่มขยายการลงทุน) เป็นครั้งแรกในรอบ ๗ ไตรมาส โดยอยู่ที่ระดับ ๕๐.๕ สูงกว่าระดับ ๔๘.๘ 
ในไตรมาสก่อนหน้า 
                    ๑.๒ ด้านการต่างประเทศ การส่งออกสินค้ามีมูลค่า ๕๒,๙๙๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๔.๓ โดยปริมาณ
การส่งออกลดลงร้อยละ ๒.๖ และราคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ ๑.๘ มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักยังชะลอตัว    
การแข็งค่าของเงินบาท ราคาสินค้าส่งออกลดลงตามราคาน้ ามันดิบและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก รวมทั้งการตัดสิทธิพิเศษ
ทางการค้า (GSP) ในสินค้าส่งออกของไทยไปยังยุโรป 
                    ๑.๓ ด้านการผลิต ปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะสาขาการก่อสร้าง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
ที่ขยายตัวสูงขึ้น รวมทั้งสาขาคมนาคมขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเร่งขึ้น โดยสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ  ๒๕.๔     
เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๑.๓ ในไตรมาสก่อนหน้า สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวสูงร้อยละ ๑๓.๕ ตามสถานการณ์   
ด้านการท่องเที่ยวซึ่งทั้งจ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๒.๓ เร่งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ ๑.๔ ในไตรมาสก่อนหน้า อุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม    
หลอดอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เคมี 
                    ๑.๔ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ าร้อยละ ๐.๙ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเท่ากับร้อยละ -๐.๕ บัญชีเดินสะพัดเกินดุล ๓๒๕,๗๕๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๖ ของ GDP 
                ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๘ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ ๐.๒ การบริโภคของครัวเรือน
และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๓ และร้อยละ ๖.๒ ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ (-๐.๓)-๐.๗ และบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๓.๙ ของ GDP 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ โดยมีการปรับปรุงถ้อยค าและวรรคตอนในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมตามแบบร่างกฎหมาย พร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมช่ือแผนงานในมาตรา ๓๐ รัฐวิสาหกิจ ของธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) จากเดิม แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ เป็น แผนงานด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้าง
มูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้เสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๕๐ คน โดยก าหนดกรรมาธิการในสัดส่วนฝ่ายบริหาร จ านวน ๑๐ คน ประกอบด้วยผู้แทน
คณะรัฐมนตรี และข้าราชการประจ า และกรรมาธิการในสัดส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่วนที่เหลือ จ านวน ๔๐ คน จะมีการคัดเลือก
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมต่อไป ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และส านักงบประมาณ
ร่วมกันรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรก
ในวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
                ๑. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจ าแนกตามส่วนราชการ พร้อมทั้ง
ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนท้ังในมิติของกลุ่มของประชากรที่เป็นเป้าหมายของงบประมาณ ช่วงเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณที่จ าแนกรายกิจกรรม 
                ๒. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยจ าแนกตามส่วนราชการ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ ดังนี้ 
              ๑. รับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๒,๐๓๗,๘๘๐ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
และเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๓๗,๑๖๘ ล้านบาท 
                ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับดูแลให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงา นอื่น และ           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยให้เสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและก ากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณี      
ทีม่ีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามโครงการ/รายการเดิม พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐรวบรวมน าเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
กิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จ านวน ๒๐ กิจการ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ กิจการที่สมควรให้เอกชน    
มีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-out) จ านวน ๖ กิจการ และกลุ่มที่ ๒ กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in) 
จ านวน ๑๔ กิจการ โดยมีประมาณมูลค่าการลงทุนในกิจการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ มีมูลค่ารวมประมาณ 
๑.๔๑ ล้านล้านบาท เพื่อคณะกรรมการนโยบายฯ จะได้ด าเนินการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
                    ๑.๒ รับทราบการจัดท ารายการโครงการ (Project Pipeline) ในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๒ จ านวน ๖๕ โครงการ เพื่อคณะกรรมการนโยบายฯ ก ากับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามแผนงานโครงการต่อไป 
                ๒. ให้คณะกรรมการนโยบายฯ รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เกี่ยวกับการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและรูปแบบการให้ เอกชน
ร่วมลงทุน การพัฒนาระบบโครงข่ายในภาพรวมและการให้เอกชนร่วมลงทุนในแต่ละช่วงของการพัฒนา (Phase) ในคราวเดียวกัน
เพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินโครงการจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของกิจการนั้น ๆ และการเช่ือมโยง
กับแผนพัฒนาประเทศในระดับต่าง ๆ การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนและแยกประเภทโครงการที่ด าเนินการตามขอบเขตและ
ระยะเวลา การสร้างความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวของประเทศโดยมุ่งเน้นให้การพัฒนาและการด าเนินโครงการสามารถ
สร้างองค์ความรู้ และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่ผู้เกี่ยวข้องในประเทศอย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้        
ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเสนอโครงการที่เห็นสมควรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเพิ่มเติมได้ตามความเหมา ะสม        
การประชาสัมพันธ์ให้แผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เป็นที่แพร่หลายในสังคมเพื่อดึงดูดให้เอกชนสนใจเข้ามาร่วมลงทุน   
ในกิจการของรัฐมากข้ึน รวมทั้งก าหนดแนวทางการติดตาม ก ากับ ดูแลโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ
ต่อไป 
                ๓. ให้คณะกรรมการนโยบายฯ ปรับกรอบระยะเวลาของแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) และพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐในโครงการเชิงสังคมเพื่อดูแลผู้มีรายได้น้อยด้วย 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ในแปลงที่ดิน    
ที่ผ่านความเห็นชอบการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลจังหวัด ทั้ง ๓ จังหวัด 
(จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด) โดยเป็นไปตามขั้นตอนท่ีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการ
ฝายราษีไศลก าหนดไว้ รวมจ านวน ๔๒๙ แปลง เนื้อที่ ๑,๑๘๘-๐-๓๗ ไร่ ในอัตราไร่ละ ๓๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๘,๐๑๘,๙๖๐ บาท 
ตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบร่องรอยการท าประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบฯ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัด
ร้อยเอ็ด ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ 
ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวจ านวน ๓๘,๐๑๘,๙๖๐ บาท ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน และขอท าความตกลงกันในรายละเอียดกับส านักงบประมาณตามขั้นตอน
ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลการจ่ายเงินท้ัง ๓ จังหวัด เพื่อท าหน้าท่ีก ากับดูแลการจ่ายเงินและจ านวน
เงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ และจ านวนเงินค่าชดเชย เพื่อให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบ
ร่องรอยการท าประโยชน์ท่ีดินที่ได้รับผลกระทบฯ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ 
                ๓. ให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลประสานกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
หน่วยงานทหารในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย (ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ 
เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ) เพื่อเข้าร่วมก ากับดูแลและตรวจสอบการจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าว     
ให้ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ด้วย 
                ๔. ให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลรับความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ      
ที่เห็นควรด าเนินการอย่างโปร่งใสให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ     
ฝายราษีไศลสามารถยุติลงได้โดยเร็ว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  เทศกาลผักผลไม้คุณภาพ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
      คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) รายงานว่า ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดงาน “เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ” 
ระหว่างวันท่ี ๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้
ได้มีพื้นที่จัดแสดงและจ าหน่ายผักผลไม้ ซึ่งจะเป็นช่องทางส าคัญในการเช่ือมโยงตลาดจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจน
สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าผักผลไม้ไทย เพิ่มรายได้และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ โดยหลังจาก        
ที่รัฐบาลประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ แล้วมีผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน     
และ  ซื้อสินค้าเป็นจ านวนมาก โดยตั้งแต่วันที่ ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าได้ประมาณ 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้อีกเป็นจ านวนมาก ภายในงานมีผักและผลไม้จากแหล่งผลิตผั กและผลไม้
คุณภาพทั่วทุกภาคของประเทศไทย อาทิ ส้มโอ จากจังหวัดชัยนาท มะม่วงหลากหลายสายพันธุ์จากจังหวัดเชียงใหม่ เงาะ สละ 
ทุเรียนจากจังหวัดระยอง ผักปลอดสารพิษจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้   
ชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารช่ือดังที่เข้าร่วมจ าหน่ายอาหารราคาประหยัด รวมทั้งร้านจ าหน่าย “ต้นกล้ามะนาว” จาก
สวนเพชรเกษตร ซึ่งจ าหน่ายในราคาเพียงต้นละ ๑๕๐ บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาปลูกพืชผักผลไม้เพื่อการบริโภค 
ในครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาลโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทยได้ร่วมจัดบูทให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการวางแผนการลงทุนอีกด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทา ง    
ในการด าเนินการจัดตลาดในลักษณะเดียวกันนี้ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้มีพื้นที่     
จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าน าเสนอสินค้าดีมีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักและสามารถจ าหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าราคาถูกในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เช่น ร้านจ าหน่ายสินค้า/อาหาร ในสถานที่ราชการ 
บริเวณสถานีขนส่ง ท่าเรือ เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้บริโภคสินค้าราคาถูก และเพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศด้วย 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (จ่ายเงินชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (จ่ายเงิน
ชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท) โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการโครงการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับบัญชีเงินฝาก การจัดท าเอกสารและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ให้แก่เกษตรกร จ านวน ๓,๖๐๒,๖๔๖ ราย โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เห็นควร
พิจารณาอนุมัติรายละ ๑๒ บาท เป็นเงิน ๔๓,๒๓๑,๗๕๒ บาท เนื่องจาก ธ.ก.ส. มีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้     
ในการด าเนินโครงการอยู่แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความช านาญ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริม
การเกษตรนั้น ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่อง ในการด าเนินโครงการรัฐในช่วงปลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี เนื่องจากขณะนี้
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อน าเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จึงเห็นสมควรให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. พิจารณาด าเนินการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในขั้นของการแปรญัตติตามปฏิทินงบประมาณก่อน หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายหลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว 
                ๒. ให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ของเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับสิทธ์ิตามมาตรการดังกล่าว
ในส่วนท่ีเหลือให้ถูกต้อง ครบถ้วนต่อไปด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลา (Time Frame) การด าเนินการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 
ที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และใช้เวลาก่อสร้างรวม ๑๘ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ จนถึง
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีริมแม่น้ าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในลักษณะเป็นสะพานยกสูง
เหนือระดับน้ าท่วมสูงสุด โดยใช้เป็นเส้นทางสัญจรรองรับการเดินทางด้วยจักรยาน (Bike Lane) การชมทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
การพักผ่อนหย่อนใจ การออกก าลังกาย และการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ รวมทั้งการมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กรมเจ้าท่า ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมที่ดิน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร 
และกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาความเหมาะสมและจัดท ารายละเอียดการออกแบบและก่อสร้างเพื่อก าหนดกรอบ
วงเงินงบประมาณในการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนการพัฒนาพื้นท่ีริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา และกรอบวงเงินท่ีจะใช้ในแต่ละระยะ 
ซึ่งในระยะแรกให้สามารถด าเนินการได้ภายใน ๑ ปี และให้ค านึงว่าการจัดท าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอเนกประสงค์เพื่อใช้
เป็นเส้นทางสัญจรรองรับการเดินทางด้วยจักรยาน (Bike Lane) เท่านั้น จึงไม่จ าเป็นต้องออกแบบเพื่อรองรับการสัญจรของรถประเภทอื่น 
รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการชมทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยา การพักผ่อนหย่อนใจ การออกก าลังกาย และการจัดกิจกรรมเพื่อ
สุขภาพ และนันทนาการ ทั้งนี้ ให้ออกแบบพื้นที่บริเวณสถานที่ส าคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร เป็นต้น เพื่อการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่รองรับการจัดงานต่าง ๆ ด้วย แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาโครงการอื่น เช่น สะพานปลากรุงเทพ อู่เรือกรุงเทพ ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา      
เพื่อร่วมงาน Arabian Travel Market 2015 (ATM 2015) ระหว่างวันท่ี ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมงาน ATM 2015 เพื่อร่วมพบปะกับผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นเกียรติในการจัดงาน Discover Thainess 2015 Networking Lunch เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘     
โดยเชิญสื่อมวลชน ผู้บริหารบริษัทน าเที่ยว และตัวแทนสายการบิน เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาได้ย้ าความเช่ือมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย (Discover 
Thainess) อย่างเป็นทางการในตลาดตะวันออกกลาง และการเป็น Muslim Friendly Destination ของประเทศไทย นอกจากนี้ 
ยังได้พบปะกลุ่ม Young Designer และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (University of Sharjah และ American 
University in Emirates) ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Thailand Academy III ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ชุมชนคีรีวง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นัดหมายหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสายการบิน Etihad Airways 
และ Emirates Airline สายการบินยักษ์ใหญ่ของตลาดตะวันออกกลาง เพื่อหารือแนวทางขยายความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยในตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลาง โดยเน้นเจาะกลุ่มตลาดความสนใจพิเศษ (Niche Market) เช่น ตลาด
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Golf, Honeymoon, Youth Tourism (Thailand Academy project) รวมทั้งการท า Joint Promotion   
และสอบถามความเป็นไปได้ในการเพิ่มเที่ยวบินหรือเปิดเส้นทางบินตรงใหม่ ๆ เข้าประเทศไทย เช่น อาบูดาบี-เชียงใหม่ หรือ ดูไบ-
เชียงใหม่ เป็นต้น 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พบปะกับผู้บริหารของ Reed Travel Exhibitions ซึ่งเป็น    
ผู้จัดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวที่ส าคัญ โดยหารือถึงแนวทางการท างานร่วมกัน รวมถึงโอกาสที่จะจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ขึ้นในประเทศไทยในอนาคต 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่า ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเติบโตจนเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ระดับหนึ่งในสิบของโลก ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ที่เดินทางไปต่างประเทศเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนิยม
เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแข่งขันและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากประเทศต่ าง ๆ และมีแนวโน้ม   
ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยยกเว้นการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย
จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนบางราย     
เสนอค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายในรูปแบบซื้อบริการน าเที่ยวเสริมและน าเที่ยวในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนที่เรียกว่า   
ทัวร์ศูนย์เหรียญ ส าหรับปัญหานักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่ได้เกิดเพียงในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เท่านั้น แต่เกดิได้กับนักท่องเที่ยวทุกเช้ือชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เนื่องจากนักท่องเที่ยวเหล่านั้นยังไม่ทราบ
และไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาจึงได้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
                    ๑.๑ จัดท าคู่มือ “Useful Tips for a Happy Holiday in Thailand” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของไทยแจกจ่ายผ่านหลายช่องทางส าคัญ อาทิ สถานทูต ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ศูนย์การค้า และโรงแรมต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้รับทราบ  
                    ๑.๒ ออกตรวจการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวและตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์
ตามแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ 
                    ๑.๓ จัดสัมมนาให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์เกี่ยวกับสิ่งท่ีนักท่องเที่ยวควรท าและไม่ควรท า หรือ Do and Don’t 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

                    ๑.๔ จัดอาสาสมัครนักท่องเที่ยวใน ๕ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี และภูเก็ต 
เพื่อให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                    ๑.๕ จัดอบรมสร้างเครือข่ายแก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมัคคุเทศก์ โดยจัดให้มีการสร้างเครือข่ายสอดส่อง        
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
                    ๑.๖ ด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยให้คนไทยเป็นตัวแทน (nominee) ร่วมกับ      
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หากนักท่องเที่ยวพบ
ปัญหาสามารถโทรแจ้งสายด่วนต ารวจท่องเที่ยว ๑๑๕๕ ได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาด าเนินการ 
                    ๒.๑ จัดให้มีสถานท่ีจอดรถโดยสารท่องเที่ยวบริเวณชานเมืองเพื่อแก้ปัญหาการจราจร และโบราณสถานช ารุด
เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือนของรถโดยสาร และจัดให้มีรถโดยสารขนาดเล็กรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ    
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงานแก่ประชาชนท่ีอยู่ในท้องที่น้ัน ๆ ด้วย 
                    ๒.๒ รณรงค์และผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในการปรับปรุง พัฒนา และสร้างมาตรฐานห้องน้ าสะอาด ปลอดภัย
ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
                    ๒.๓ พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ที่ได้จากการจ าหน่ายบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการดูแลบริเวณโดยรอบโบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ด้วย 
                ๓. โดยที่ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวประสบปัญหาส าคัญ คือ การขาดแคลนมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และมีทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ จึงเห็นควรให้กระทรวง    
การท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาแล้วและยังไม่มีงานท าเป็นเป้าหมายแรก และกลุ่มผู้ที่มีความสนใจพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
เพื่อพัฒนาเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพต่อไป และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการภายในเดือนกันยายน 
๒๕๕๘ 
                ๔. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่น
ให้เป็นอาสาสมัครต ารวจท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการให้บริการและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

        เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยเพิ่มทางเลือก     
อีกทางหนึ่งให้รัฐสามารถบริหารจัดการปิโตรเลียมได้ทั้งระบบสัมปทานหรือระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และการปรับปรุงเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเพื่อใช้บังคับแก่บริษัทซึ่งได้ท าสัญญาแบ่งปันผลผลิต ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ กระทรวงพลังงานควรหารือในรายละเอียดร่วมกับ
กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อ   



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

การจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจากผู้ที่ได้รับสัมปทานอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการน าบทบัญญัติซึ่งใช้บังคับแก่บริษัทที่ได้ท าสัญญา
แบ่งปันผลผลิตกับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียมาใช้บังคับแก่บริษัทที่ได้ท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกระทรวงพลังงานโดยอนุโลม    
และการก าหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมส าหรับบริษัทที่ได้ท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกระทรวงพลังงาน มีรายละเอียดที่ต้อง
ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากการก าหนดอัตราการจัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐ      
จากการให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจะต้องค านึงถึงผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนที่เอกชนจะได้รับ ซึ่งจะมีผลกระทบ 
ต่อการดึงดูดให้เอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการปิโตรเลียม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน        
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมส าหรับแปลงส ารวจบนบก และในทะเลอ่าวไทยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการก าหนดราคาโอน

ระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการก าหนด
ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ (Transfer Pricing)] ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน โดย
ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจในการปรับปรุงรายได้และรายจ่าย รวมทั้งก าหนดอายุความในการขอคืน และก าหนดให้บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันยื่นเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อเจ้าพนักงานประเมิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมสรรพากรเร่งออกกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 
รวมทั้งหลักการ วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณราคาตามวิธีการค านวณราคาโอนขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา หรือ OECD ที่ก าหนดไว้ใน Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 
เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานมีหลักเกณฑ์สากลรองรับอ านาจหน้าท่ีที่เพ่ิมขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวม ๒ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิต รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการให้มีกฎหมายที่รวบรวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมาย
ว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษี
สรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ไว้ในประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ  
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค และส านักงานศาลยุติธรรม เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่รัฐใช้ในการควบคุมการบริโภคและจ ากัดการเข้าถึง
สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บทนิยามของสินค้าในบางผลิตภัณฑ์ควรพิจารณาปรับเพิ่มเติมให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น กรณีของผลิตภัณฑ์ยาสูบควรครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสารเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ มอระกู่หรือบารากุ กรณีสินค้ารถยนต์ควรพิจารณาก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ในการจัดเก็บ



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป การแก้ไขข้อความของบทนิยามค าว่า “ราคาขายปลีก” โดยตัดค าว่า 
“ตรง” ออกจากค าว่า “ขายตรง” เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเป็นการสื่อความหมายที่ชัดเจนของค านิยาม กรณีสินค้าที่มีโครงสร้าง
พิกัดอัตราภาษีซ้ าซ้อนควรพิจารณาก าหนดให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกที่สามารถช าระภาษีในอัตราเต็มได้ทันที โดยสามารถได้รับ
คืนภาษีท่ีช าระไว้เกินได้ในภายหลัง และการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการบังคับใช้กฎหมายให้พร้อมรองรับเมื่อกฎหมาย
มีผลบังคับใช้ เช่น การสร้างความเข้าใจในประมวลกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน การมีระบบควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่ง
ร่างพระราชบัญญัติฯ และร่างประมวลกฎหมายฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ      
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 
ในกรอบวงเงิน ๒๖,๐๐๗.๒๐ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗) ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑) 
โดยด าเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น และให้ส านักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณรายปี และหรือกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้ าประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ตามความเหมาะสมต่อไป 
ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ รฟท. ด าเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ เห็นสมควรให้ความเห็นชอบให้ รฟท. กู้เงินได้ตามพระราชบัญญัติ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๓๙ (๔) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ รฟท. 
เร่งเสนอโครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทันทีเมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้สามารถเพิ่มความจุทางของรถไฟ     
สายตะวันออกเฉียงเหนือได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๕ และมอบหมายให้ส านักงบประมาณและกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินลงทุนของโครงการ    
ในรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไป โดยค านึงถึงความพร้อมของกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี การบริหารหนี้สาธารณะ และ     
การรักษาวินัยทางการคลังของประเทศในภาพรวม ไปพิจารณาด าเนินการ  
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ      
ที่เห็นควรให้ รฟท. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงคมนาคมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ รฟท . ด้วย นอกจากนี้         
ในการด าเนินการทุกข้ันตอนการปฏิบัติจะต้องเรียบร้อยก่อนผูกพันสัญญา และไม่มีปัญหา เช่น การไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
ให้บริษัทคู่สัญญาทันตามระยะเวลาที่ก าหนด การออกแบบแบบรูปรายการไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือ
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้โดยสาร จึงท าให้ต้องออกแบบแบบรูปรายการเพิ่มเติม เป็นเหตุให้ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
และขยายระยะเวลาออกไปอีก ไปประกอบการด าเนินการด้วย 
 
 
 
 
 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและ

สิ่งปลูกสร้างประกอบส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมศุลกากรพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่หมดความจ าเป็นแล้ว มาด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้รับจ้างมีแผนที่จะส่งมอบงานงวดที่ ๑๕-๒๒ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ านวน ๑๖๑,๔๕๙,๐๖๒.๗๒ บาท ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอ ก็เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยให้กรมศุลกากรด าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน และขอท าความตกลงในรายละเอียดกับ
ส านักงบประมาณต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยด าเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด รวมถึงบริหาร
และประกอบการ โดยใช้งบประมาณลงทุนรวม ๑,๘๖๔.๑๙ ลา้นบาท 
                    ๑.๒ อนุมัติกรอบอัตราค่าภาระขั้นต่ า-ขั้นสูง ได้แก ่
                          ๑.๒.๑ อัตราค่าภาระขั้นต่ า ๑,๕๔๕ บาท ประกอบด้วย อัตราค่าภาระยกขนตู้สินค้าในอัตราขั้นต่ า     
๗๑๕ บาทต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ และอัตราค่าธรรมเนียมเคลื่อนย้ายตู้สินค้าระหว่างท่าในอัตราขั้นต่ า ๘๓๐ บาท
ต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ 
                          ๑.๒.๒ อัตราค่าภาระขั้นสูง ๓,๑๘๐ บาท ประกอบด้วย อัตราค่าภาระยกขนตู้สินค้าในอัตราขั้นสูง 
๒,๐๑๐ บาทต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ และอัตราค่าธรรมเนียมเคลื่อนย้ายตู้สินค้าระหว่างท่าในอัตราขั้นสูง ๑,๑๗๐ บาท
ต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ 
                                โดยใช้อัตราค่าภาระขั้นต่ าที่ก าหนด (๑,๕๔๕ บาทต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ) เป็นอัตราค่าภาระ
เมื่อเริ่มด าเนินการ และให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถปรับลดอัตราค่าภาระในการให้บริการลงได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐       
ของอัตราค่าภาระขั้นต่ าที่ก าหนด 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ที่เห็นควรค านึงถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของขนาดตู้สินค้าและอัตราค่าภาระในการให้บริการที่อาจเกิดขึ้น     
ในอนาคต และเห็นควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และเห็นควรให้ความส าคัญรายงานจาก
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการหรือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะผลกระทบต่อประชาชน   
ที่อาศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ส าหรับกรณีการจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าท่ีอาจเข้าข่ายการจ้างเอกชน
ด าเนินการในรูปแบบ PPP-Gross Cost ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ    
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การด าเนินงานโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม  ของกรมการขนส่งทางบก 

คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) รับไปพิจารณาแนวทางการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนในการบริหารจัดการโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมให้มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนที่ใช้บริการในระยะยาว และให้กรมการขนส่งทางบกไปหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการด าเนินการ
ตรวจสอบการเข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศ



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกา รซึ่งต้องจัดท ารายงาน      
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ า     
ที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ า ข้อ ๑๐) ซึ่งได้ก าหนดมาตรการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ข้อ ๑๐ ให้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส าหรับโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘  
     คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินเพื่อใช้ในการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วงเงิน ๘,๗๑๑.๒๖๕ ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) โดยให้กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้ าประกัน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ส่วนประเด็นของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ าประกันให้แก่ รฟท. ให้ รฟท. จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
                ๓. ให้ รฟท. รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้ รฟท. เร่งรัดกระบวนการรับรองงบการเงินให้เป็น     
ปีปัจจุบันโดยเร็ว และควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ทั้งด้านการบริหารการเดินรถ การบริหารจัดเก็บรายได้ และ
การเงินการบัญชี อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ รฟท. ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ต้ังแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน-

๒ กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ 
มิถุนายน-๒ กันยายน ๒๕๕๗) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. เรื่องที่เป็นหลักการ ด าเนินการใน ๔ เรื่อง ได้แก่ 
                    ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ ในภาพรวมไตรมาสแรกมีการเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๗.๖๐ ส่วนงบลงทุน
เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ ๔๗.๙๒ 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

                    ๑.๒ ด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับรายการที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
รวม ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี 
การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าช่วงแม่งัด-แม่กวง และโครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ 
ผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงานแล้ว 
                    ๑.๓ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกฎหมายที่ผ่าน
ความเห็นและมีผลบังคับใช้แล้ว ๗ ฉบับ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
จัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... เป็นต้น 
                    ๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อด ารงต าแหน่งในกรรมการ และคณะกรรมการภายใต้การก ากับดูแลของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ๕ แห่ง 
อาทิ กรรมการสงเคราะห์การท าสวนยาง ๖ ราย กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ๖ ราย กรรมการบริหารกิจการขององค์การ
สวนยาง ๓ ราย 
                ๒. เรื่องที่เป็นประเด็น/โครงการส าคัญเร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเกี่ยวข้องใน ๓ ด้าน ได้แก ่
                    ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ก าลังออกตามฤดูกาล การจัดหาที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกร 
การจัดจั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
                    ๒.๒ ด้านสังคม ได้จัดตั้งศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร
ให้มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ 
                    ๒.๓ ด้านกฎหมาย ได้รวบรวมพิจารณาทบทวน แก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่ล้าสมัย อาทิ การพิจารณาร่างปรับปรุง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และยกเลิกพระราชบัญญัติบ ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อออกร่างกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๕ และเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น 
                 ๓. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยด้านการเกษตร 
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗) โดยขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น กรอบวงเงิน ๕,๔๙๘.๙๙ ล้านบาท เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน ๖๘ จังหวัด และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าที่ท่วมขังในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดอุบลราชธานี 
ยโสธร ปราจีนบุรี เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ๗ กลุ่ม  จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อสั่งการ

ของนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการแผนงาน/โครงการของจังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย (๑) โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวบรวม และแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ (๒) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ
ในเขตพื้นท่ีน าร่อง (ระยะสั้น) (๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง (๔) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตอ้อย และ 
(๕) โครงการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลบัวใหญ่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ส่วนงบประมาณในการด าเนินการโครงการตาม (๑) 
(๒) (๓) และ (๕) ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๑๕๗,๑๙๐,๒๗๕ บาท โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายและ
ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับโครงการตาม (๔) ให้ใช้จ่ายจากกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายหรือปรับแผน
จากงบปกติของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายด าเนินการก่อน ซึ่งตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรองรับภารกิจ
ดังกล่าวไว้แล้ว จ านวน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ และหากเป็นแผนงาน/โครงการที่จะต้องขอรับ
การจัดสรรจากเงินงบประมาณเนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง ให้เสนอคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการท างานกับหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการผลิตและการตลาดเพื่อลดความซ้ าซ้อนและมีความเชื่อมโยงกัน และควรค านึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการตลาดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาราคาตกต่ า ควรส่งเสริมการปลูกในเขตที่เหมาะสมกับพืชนั้น ๆ ควรก าหนดพื้นที่



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

เป้าหมาย จ านวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งภาคเอกชนที่จะรับซื้อผลผลิต ควรมีการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตทั้งการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม และควรให้ความส าคัญ
กับคุณภาพดินและปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีที่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร และให้กระทรวงมหาดไทยหารือในรายละเอียด   
กับส านักงบประมาณเพื่อพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดเป็นภาระด้านงบประมาณให้กับรัฐบาล และ   
ขอความร่วมมือภาคเอกชนในพ้ืนท่ีที่จะรับซื้อผลผลิต อาทิ อ้อย มันส าปะหลังจากเกษตรกรในโครงการและให้การสนับสนุนเงินทุน
แก่เกษตรกรด้วย รวมถึงมอบหมายจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด าเนินการติดตามประเมินผลความก้าวหน้า
ของโครงการและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ และพิจารณาขยายผลโครงการในพื้นที่อื่น ๆ โดยบรรจุเป็นแผนงานโครงการ    
ในแผนพัฒนาจังหวัด ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
                ๓. อนุมัติให้กรมชลประทานเข้าไปด าเนินการในพื้นที่กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อการผลิต จ านวน ๔๓ แห่ง     
ของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่น าร่อง (ระยะสั้น) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้     
ในการด าเนินการดังกล่าว ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายก าหนด 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการตามความต้องการ
ของกลุ่มเกษตรกร ๗ กลุ่ม จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการอย่างละเอียด รอบคอบ และรัดกุม เนื่องจากเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของแผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่อให้แผนงาน/โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ (ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ (ในช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
              ๑. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระราชด ารัสหัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life” และภาพข่าว
พระราชกรณียกิจของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลก และ     
ปีดินสากล ๒๕๕๘ ณ ส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
                ๒. กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดการประชุม 
International Soil Conference ในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
                ๓. กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานถ้วยรางวัลในการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life” และการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น 
หัวข้อ “พลังแห่งแผ่นดิน” เพื่อพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ในวันเปิดการประชุม International Soil Conference 
                ๔. การด าเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมงานปีดินสากล 
                       ๔.๑ จัดการอบรมหมอดินอาสาระดับนานาชาติร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : 
ADB) หลักสูตร “Training of Master Trainers and Farmer Leaders for Climate Friendly Agriculture : CFA” ระหว่าง
วันท่ี ๙-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  ให้แก่ผู้น าเกษตรกรจาก ๖ ประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง จ านวน ๖๐ คน ณ กรมพัฒนาท่ีดิน 
                       ๔.๒ เตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อการพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน 
๒๕๕๘ ณ โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น 
                       ๔.๓ กิจกรรมที่จัดเป็นประจ าทุกเดือน ได้แก่ การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความส าคัญและการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรดิน และการเปิดให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน 
                       ๔.๔ แผนกิจกรรมปีดินสากลที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ได้แก่ การจัดสัปดาห์ดินสากล วันที่ ๒๐-๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ การรับสมัครประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life”      
ในระดับอุดมศึกษา การประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น หัวข้อ “พลังแห่งแผ่นดิน” และการจัดประชุมระหว่างประเทศ 
International Soil Conference : Sustainable Uses of Soil in Harmony with Food Security ที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 
๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้ได้รับการอนุมัติหลักการจัดประชุม และส่งหนังสือเชิญผู้แทนจากหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศเข้าร่วมประชุมแล้ว 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 

พร้อมวีดิทัศน์เพ่ือใช้ประกอบนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าร่วมงาน Universal Exhibition 

Milano 2015 ณ เมืองมิลาน ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การด าเนินการก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทย ปัจจุบันการก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ทดสอบ
การเปิดใช้อาคารแสดงประเทศไทย ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ส าหรับนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย แบ่งเป็น ๕ โซน 
ได้แก่ โซนที่ ๑ ทรัพย์ในดินสินในน้ า จิตวิญญาณความเป็นไทย (The Land of Plenty, Spirit of Thai) เป็นพื้นที่ภายนอกอาคาร 
น าเสนอวิถีชีวิตและจิตวิญญาณความเป็นไทย โซนที่ ๒ สุวรรณภูมิ (Golden Land) เป็นนิทรรศการภายในอาคาร Hall A แสดง
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบนแผ่นดินไทย ความมั่นคง ความพร้อม ความยั่งยืนในการผลิตอาหารสู่ประชาคมโลก 
โซนที่ ๓ ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen to the World) เป็นนิทรรศการภายในอาคาร Hall B น าเสนอในรูปแบบภาพยนตร์สื่อผสม
ใช้เทคนิคการฉายภาพทุกมุมมอง โซนที่ ๔ กษัตริย์แห่งเกษตร (King of Agriculture) เป็นนิทรรศการภายในอาคาร Hall C น าเสนอ
เรื่องราวพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงระยะเวลากว่า ๕๐ ปี และ
โซนที่ ๕ พื้นที่เชิงพาณิชย์ (Commercial Area) จ าหน่ายของที่ระลึกและอาหารที่สื่อถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นแหล่ง
อาหารที่มีคุณภาพของโลก (Food for the Future) 
                ๒. พิธีเปิดงาน Universal Exhibition Milano 2015 ได้มีพิธีเปิด ที่บริเวณ Open Air Theater ภายในงานดังกล่าว 
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอิตาลีเป็นประธานในพิธี ซึ่งประเทศไทยมีนายชวลิต ชูขจร 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ Commissioner General of Section ของประเทศไทยร่วมพิธีเปิดด้วย ส่วนอาคาร
แสดงประเทศไทยได้จัดให้มีพิธีเปิดอาคารในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ 
เมษายน ๒๕๕๘ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการมีหนังสือแจ้งกระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง 
โดยกรมศุลกากร เร่งรัดในการก ากับดูแล ป้องกันและปราบปรามการลักลอบน าเข้าน้ ามันปาล์มผ่านช่องทางตามแนวชายแดนต่าง ๆ 
รวมทั้งให้กรมศุลกากร ตรวจสอบการน าเข้าน้ ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับที่ได้แจ้งไว้ในการขออนุญาตน าเข้า (ให้สินค้า   
ตรงตามใบขน) 
                ๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอ านวย ปะติเส) ด าเนินการบูรณาการข้อมูล
ด้านผลผลิตปาล์มน้ ามัน การใช้ และสต็อกน้ ามันปาล์ม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน 
เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์และมีแนวโน้มให้ถูกต้องเป็นตัวเลขเดียวกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลร่วมกัน 
                ๓. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณารายละเอียดโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการตลาดปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายอ านวย ปะติเส) ด าเนินการและเสนอให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติต่อไป 
                ๔. เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการโดยต าแหน่งเพิ่มเติม ได้แก่ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดกระบี่ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ๕ แสนไร่ขึ้นไป โดยมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ต่อไป 
                ๕. เห็นชอบ (๑) ให้คงคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม คณะอนุกรรมการยกร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม 
ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มด้านการผลิต และคณะอนุกรรมการเพื่อบริหาร
จัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มด้านการตลาด และ (๒) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีที่มีอยู่ในเรื่องพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีป่า เช่นเดียวกับท่ีได้ด าเนินการในพืชชนิดอื่น ๆ 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการจัดการประชุม Thailand  Rice  Convention  2015 และงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX- World  Food  Asia 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงาน ดังนี ้
                    ๑.๑ การประชุม Thailand Rice Convention 2015 (TRC 2015) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “คิดถึงข้าว คิดถึงข้าวไทย ข้าวคุณภาพเยี่ยมของโลก” 
“Think Rice Think Thailand…Serving the Best Quality Rice to the World” เพื่อแสดงศักยภาพประเทศผู้น าด้านการผลิต
และส่งออกข้าวคุณภาพดีของโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพ มาตรฐาน สุขอนามัย โภชนาการ และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดข้าวและนโยบาย
การค้าข้าวของไทย” 
                    ๑.๒ งานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World Food Asia เป็นงานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีและ
บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร (๒) ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหารและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (๓) เผยแพร่  
ให้ประชาชนได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย และ
เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้าไทย และ (๔) ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร เทคโนโลยี
และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในเอเชีย โดยมีผู้น าในวงการอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจบริการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับ
อาหารมาจัดแสดงสินค้ารวม ๑,๖๗๕ ราย จาก ๓๓ ประเทศ และมีนักธุรกิจ ผู้ซื้อ ผู้น าเข้าตอบรับที่จะเดินทางมาเจรจาการค้า    
ไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ ราย จากกว่า ๑๐๐ ประเทศ ในช่วงวันเจรจาธุรกิจ ๓ วัน (๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) สามารถจับคู่เจรจา
ธุรกิจทั้งสิ้น ๑๗๔ คู่ มียอดขายทั้ง ๓ วัน รวมเป็นเงิน ๘,๑๑๕.๒๐ ล้านบาท และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมงาน       
ใน ๒ วันสุดท้าย (๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) จ านวนผู้เข้าชมงานประมาณ ๘๐,๐๐๐ ราย มีมูลค่าการซื้อ-ขายปลีกหมุนเวียน
ภายในงานไม่ต่ ากว่า ๘๐ ล้านบาท 

                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยประสานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเพื่อด าเนินการจัดงานจ าหน่ายสินค้าของเกษตรกรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีช่ือเสียง  
ในแต่ละกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นการน าสินค้าที่ดีมีคุณภาพกระจายสู่ผู้บริโภคโดยตรงและเป็นการสนับสนุน SMEs อีกทางหนึ่งด้วย 
 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ 
ดังนี ้
                ๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา แต่หากพิจารณา
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หดตัวลงร้อยละ ๑.๘ จากกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกเป็นหลัก อาทิ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โทรทัศน์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวช้า และปัจจัยด้านผู้ผลิตที่มีจากการหยุดซ่อมเครื่องจักรของผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
และการย้ายฐานการผลิตโทรทัศน์ 
                ๒. อุตสาหกรรมโทรทัศน์ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ การผลิตลดลง เนื่องจากมีผู้ผลิตบางรายย้ายฐานการผลิตไปประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 
                ๓. อุตสาหกรรมเลนส์ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๐๗ เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก   
มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในส่วนของเลนส์กล้องถ่ายรูปและกล้องวงจรปิด และจากการพัฒนาคุณภาพของเลนส์ให้มีความหลากหลาย 
                ๔. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ขยายตัวดีต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการใช้อุปกรณ์
สื่อสารที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

                ๕. การเปิดปิดโรงงาน เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ จ านวน ๓๕๗ ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๘.๒ จ านวนเงินทุน ๕๐๐.๖๓ ล้านบาท และจ านวนคนงาน ๖๑๙ คน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๗ ส าหรับโรงงานที่ปิดด าเนินกิจการมีจ านวน ๑๓๕ ราย 
มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ร้อยละ ๕๐.๐ และมากกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๕๐ 
                ๖. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘ มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท้ังสิ้น ๑๗๖ โครงการ เงินลงทุน ๒๘,๘๓๐ ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ ๓๓.๕๘ และ ๘๖.๘๑ ตามล าดับ ประเภทกิจการที่ขอรับการส่งเสริมมากที่สุด คือ หมวดบริการ และสาธารณูปโภค มีมูลค่า
เงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๓ 
                ๗. การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีการน าเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมือกล 
คิดเป็นมูลค่า ๙๖๗.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑๖.๐ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบ
และกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า ๖,๑๐๗.๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑.๐ จากการน าเข้าเคมีภัณฑ์ กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ รวมถึงผ้าผืน ที่ลดลง 
                ๘. การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีปริมาณทั้งหมดจ านวน ๑๐,๓๙๑ ล้านกิโลวัตต์-
ช่ัวโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๓ จากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และร้อยละ ๒.๘ จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗ หากแยกการใช้ไฟฟ้า
ตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุกกิจการ (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ท ๑๑    
เร่ือง สรุปผลการจัดนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพ่ือ SMEs และเกษตรกร" ในการประชุมคณะรัฐมนตรี

อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานสรุปผลการจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร” ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. นิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานจังหวัด และกรมประชาสัมพันธ์
ในการอ านวยการการจัดนิทรรศการ และมีหน่วยงานที่ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ๑๔ หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงาน
นวัตกรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อสนับสนุนการน าผลงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทย
ให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงท่ีเชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ  
                ๒. ภายในนิทรรศการฯ ได้จัดแสดงผลงานการจัดท าบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ซึ่งเป็นระบบ     
ที่รวบรวมรายช่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทย มีผลงานนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ๗๓๒ ผลงาน แบ่งเป็นผลงาน    
ที่พร้อมใช้ ๕๔ ช้ินงาน ผลงานที่อยู่ในระหว่างการสอบทาน ๖๑ ช้ินงาน และผลงานที่อยู่ในระหว่างการรอสอบทานอีก ๖๑๗ ผลงาน 
โดยมีผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไทย จ านวน ๘ ผลงาน ทั้งนี้ ในการจัดนิทรรศการฯ มีผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไทย
ร่วมแสดงในนิทรรศการรวม ๓๓๖ ผลงาน เป็นผลงานของภาคเอกชนมากกว่า ๑๓๐ ผลงาน โดยแบ่งการจัดนิทรรศการออกเป็น  
๘ โซน ได้แก่ โซนนวัตกรรมดีเด่น (Showcase) เป็นการแสดงผลงานนวัตกรรมใหม่ โซนเกษตรและชุมชน โซนน้ า โซนการแพทย์
และสมุนไพร โซนความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม โซนระบบขนส่งทางราง โซนท่องเที่ยววิถีไทย และ SMEs และการส่งเสริม
การส่งออก  
                ๓. มีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ รวม ๔,๑๔๙ คน ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี จ านวน ๒๘ คน ผู้เข้าชมงานทั่วไป    
(นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน) จ านวน ๔,๐๕๕ คน และสื่อมวลชน จ านวน ๖๖ คน และจากการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมงาน ร้อยละ ๙๕.๐๘ มีความเห็นว่า ควรจัดนิทรรศการฯ แบบนี้อีก และร้อยละ ๘๒.๙๐ มีความพึงพอใจการจัด
นิทรรศการฯ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากขึ้น โดยจัดในพื้นที่ที่กว้างขึ้น สามารถเข้าถึง     
ได้ง่าย และควรให้กลุ่มประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดงาน รวมทั้งควรมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยา ความรู้
เกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่ได้ประสบความส าเร็จแล้ว 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๘ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และรับทราบค าสั่งมอบหมายรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (นายทรงพร โกมลสุรเดช) เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการฯ รวมทั้งรับทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน และ (ร่าง) แผนการด าเนินงานเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
                ๒. เห็นชอบแผนการด าเนินงานบรอดแบนด์แห่งชาติ ได้แก่ (๑) แต่งตั้งคณะท างานบรอดแบนด์แห่งชาติ (๒) ให้มี
การบูรณาการโครงข่ายภาครัฐเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนซ้ าซ้อนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ (๓) ให้มีหน่วยงาน
ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายบรอดแบนด์และสายเคเบิลใยแก้วน าแสงจากหน่วยงานภายใต้ก ากับของรัฐและภาคเอกชน 
                ๓. เห็นชอบแนวทางและ (ร่าง) แผนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย (Data Center) โดยเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้หน่วยงานภาครัฐระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลทุกประเภท ยกเว้นโครงการ/กิจกรรมที่มีการผูกพันตามสัญญาแล้ว   
ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และให้หน่วยงานภาครัฐขอแปลงงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) เป็นงบด าเนินงานที่เพียงพอ
ต่อการเช่าใช้บริการระบบส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนท่ีการลงทุนของภาคเอกชนจะเกิดขึ้น 
                ๔. รับทราบแผนการด าเนินโครงการลดส าเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) ระยะที่ ๑ โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการท าการตรวจสอบความพร้อมของ e-Service ที่หน่วยงานเสนอเข้าร่วมโครงการ แล้วรายงานผลให้ 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) ทราบภายใน ๑ เดือน และรับทราบแผนการด าเนินการตามโครงการ
บูรณาการข้อมูลงานบริการภาครัฐ (Information Gateway) 
                ๕. เห็นชอบแผนการด าเนินงานการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ SMEs ปรับเปลี่ยนวิธี  
ท าธุรกรรมแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ๒๐,๐๐๐ ราย ภายในระยะเวลา ๑ ปี 
                ๖. เห็นชอบแนวทางและ (ร่าง) แผนการด าเนินงานการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneurs)   
โดยเป้าหมายของการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล คือ ในระยะ ๓ ปี ไทยจะมี Digital Entrepreneurs เกิดใหม่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ราย 
ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ท่ีตลาดต้องการรวมกันไม่ต่ ากว่า ๑,๕๐๐ คน 
                ๗. มอบหมายให้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมการเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการกับคณะท างานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปรับ (ร่าง) แผนการด าเนินงาน รวมทั้งให้น าข้อสังเกตของคณะกรรมการ
เตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปพจิารณาด าเนินการ และน า (ร่าง) แผนการด าเนินงานท่ีปรับแล้วเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการประชุมครั้งต่อไป 
                ๘. เห็นชอบให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
พิจารณาการใช้งานคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้การประมูลการให้บริการในระบบ 4G มีประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ มีมาตรฐาน 
โดยให้ด าเนินการเตรียมการและเปิดประมูลได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กสทช. และผู้แทนคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล) หารือและร่วมกันเจรจาในเรื่องการน าโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีข้อพิพาทอยู่มาใช้ประโยชน์ 
                ๙. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย คณะท างานบรอดแบนด์แห่งชาติ (National Broadband) 
คณะท างานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) คณะท างานการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริม
ธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) คณะท างานการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) และคณะท างานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
                ๑๐. เห็นชอบให้น าประเด็นที่ กสทช. เสนอเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
ไปพิจารณาในคณะท างานบรอดแบนด์แห่งชาติเพื่อให้เกิดการบูรณาการบรอดแบนด์ของประเทศและเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๑๑. เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประจ าทุกเดือน  
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                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ฝร่ังเศส   

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ฝรั่งเศส และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทย
และฝรั่งเศส มีสาระส าคัญในด้านความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศที่ได้ตกลงปรับปรุงข้อบทในความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ
ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ได้แก่ การแต่งตั้งสายการบินท่ีก าหนด การออกใบอนุญาตประกอบการ และการเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้ง
พิกัดอัตราค่าขนส่ง การบริการภาคพื้น การรักษาความปลอดภัยการบิน และความปลอดภัยการบิน ใบพิกัดเส้นทางบิน สิทธิรับขน
การจราจรเสรีภาพที่ ๕ และข้อบทการท าการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน ซึ่งผลการเจรจาการบินระหว่างไทย -ฝรั่งเศสในครั้งนี้    
จะท าให้สายการบินของทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการให้บริการ และเปิดโอกาสให้สามารถขยายบริการไปยังจุดต่าง ๆ 
ได้มากข้ึน นอกจากน้ี ยังเป็นการส่งเสริมการเดินทางระหว่างสองประเทศและเครือข่ายการบินให้ขยายตัวมากข้ึน 
                ๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระส าคัญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-อิหร่าน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-อิหร่าน และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต   
ของไทยและอิหร่าน โดยบันทึกความเข้าใจฯ เป็นเอกสารที่แสดงความเข้าใจร่วมกันระหว่างไทยกับอิหร่านในการปรับปรุงสิทธิ   
การบินในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การก าหนดสายการบิน ความจุความถี่ เส้นทางบิน การใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน และสิทธิรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ ๕ ส่วนร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของทั้งสองฝ่ายมีสาระเป็นการยืนยันการแก้ไขความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่ง
ทางอากาศฯ ที่ได้มีการหารือกันตามบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของ
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบสาระส าคัญ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเจรจาเพื่อ
เปิดเส้นทางการบินที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ในลักษณะการแลกเปลี่ยนกันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งเที่ยวบินปกติ เที่ยวบินพิเศษ เที่ยวบิน
เช่าเหมาล า และเที่ยวบินขนส่งสินค้า เป็นต้น โดยเฉพาะกับสาธารณรัฐฟิจิเป็นล าดับแรกด้วย 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ     
คนต่างด้าว พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นธุรกิจบริการที่คนไทยมีความพร้อมท่ีจะแข่งขันในการประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว 
ไม่อยู่ในบัญชีสาม (๒๑) ที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
     
 
 

  
 

๕๘ 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   

        เร่ือง การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนที่โครงการที่เกี่ยวข้อง  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย -เมียนมา (Joint High-level 
Committee : JHC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นท่ีโครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยสาระส าคัญของการประชุมฯ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมา 
ส าหรับโครงการถนนสองช่องทางเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา การแลกเปลี่ยนเงินบาทไทย-เงินจ๊าค 
เมียนมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง การหารือระหว่างกลุ่ มกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับ
สัมปทานเป็นผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก และกลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับโครงการท่าเรือ LNG 
(LNG Terminal) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมฯ ชุดต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนโครงการทวาย และการจัดประชุมคณะกรรมการ 
JHC ครั้งท่ี ๔ และการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ
พื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (Joint Coordinating Committee : JCC) ครั้งที่ ๖ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๘ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ประธานกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นท่ีโครงการที่เกี่ยวข้องเสนอ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการของแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมาส าหรับโครงการถนนสองช่องทาง
เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ในกรอบวงเงินกู้ ๔,๕๐๐ ล้านบาท ท้ังนี้ เง่ือนไขการกู้ การผ่อนช าระและ
อัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามผลการเจรจาร่วมกันของทั้ง ๒ ฝ่าย และมอบหมายส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมาส าหรับโครงการถนนดังกล่าว 
                ๓. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการ วงเงิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท ให้ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ     
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) จัดท ารายละเอียดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนในโอกาสต่อไป 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๔. ให้กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่เห็นควรพิจารณา
ด าเนินการ (๑) ประสานงานกับฝ่ายเมียนมาเพื่อจัดท าการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (๒) สร้าง
ความเข้าใจกับทุกฝ่ายของไทยถึงผลประโยชน์ของโครงการต่อไทยในภาพรวม และ (๓) เร่งรัดหารือกับฝ่ายเมียนมาให้ได้ข้อสรุป
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมาส าหรับโครงการถนนดังกล่าวควรคิดดอกเบี้ย   
ในอัตราที่เหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ H.E. Sok Chenda Sophea, Minister Attached to 
the Prime Minister and Secretary General of the CDC เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชา โดยที่ประชุมมีประเด็นหารือ    
๗ ด้าน ได้แก่ (๑) สถานการณ์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยและกัมพูชา (๒) แนวคิดการร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระหว่างไทย-กัมพูชา (๓) การเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ณ จังหวัดสระแก้ว (หนองเอี่ยน-สตึงบท) (๔) การเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟระหว่าง
ไทย-กัมพูชา (๕) การเปิดเดินรถระหว่างไทย-กัมพูชา ได้แก่ การเดินรถระหว่างสองประเทศภายใต้ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดน  
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง การจัดท าความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างไทย -กัมพูชา และการเดินรถโดยสาร
ประจ าทางระหว่างประเทศ (๖) การวางแผนพัฒนาเมือง และ (๗) ก าหนดการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๒                      
                ๒. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
                    ๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
ร่างแผนการท างานของฝ่ายไทยในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
                    ๒.๒ กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ด าเนินการยกร่างความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งทาง
ถนนระหว่างไทย-กัมพูชา 
                    ๒.๓ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด 
ในการจัดท ารายงานการส ารวจความต้องการของเอกชนในการลงทุนและการเช่ือมโยงกิจกรรมเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไทยและกัมพูชา 
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              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
      
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมให้คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถท าหน้าท่ีพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณเกี่ยวกับการก าหนดให้สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติสามารถใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื่อการบริหารงานบุคคลได้ทั้งการพัฒนาก าลังคน การบริหารทรัพยากรบุคคล การจ่ายค่าตอบแทน เงินรางวัล        
เงินประจ าต าแหน่ง สิทธิประโยชน์อ่ืน อาจจะกระทบต่อภาระงบประมาณในภาพรวม รวมทั้งมีความซ้ าซ้อน และไม่สอดคล้องกับ
การก าหนดให้จัดตั้งสถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงในฐานะหน่วยงานงบประมาณ     
ซึ่งหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามวิธีการงบประมาณจะก าหนดจ านวนงบประมาณจ าแนกตามประเภทที่ชัดเจน เช่น งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติด าเนินการตามกฎหมาย     
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
ที่ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของระบบมาตรวิทยาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านการสอบเทียบ การสร้าง 
ความเชื่อมั่น และการยอมรับในผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องมือวัดที่มี
ความถูกต้องแม่นย าในการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยบูรณาการท างานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน     
ที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาด าเนินการ 
 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ที่ประชุมได้รับทราบในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการ
อวกาศของประเทศไทย ผลการประชุมกลุ่มเตรียมการครั้งท่ี ๔ ส าหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 
(APG 15-4) ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APT) และความคืบหน้าการด าเนินการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
                ๒. ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
                    ๒.๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการประสานส านักกฎหมายในการน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบหมายให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานด าเนินการและก ากับดูแลภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป 
                    ๒.๒ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตจากที่ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิ์ในการใช้วงโคจรดาวเทียม
ของประเทศและหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้สิทธิ์การใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศ และวิเคราะห์หาข้อมูล     
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมของต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบและน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๓ เห็นชอบให้ รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการอวกาศ และอธิบดีกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการต่างประเทศ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการการด าเนินโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ของการให้บริการภาพถ่ายและข้อมูลภูมิสารสนเทศต่าง ๆ  แก่ผู้ใช้งาน โดยมีองค์ประกอบของโครงการฯ ๕ ส่วน ได้แก่ (๑) การจัดดาวเทียม
ส ารวจและการปรับปรุงระบบสถานีรับสัญญาณและผลิตภาพถ่ายจากดาวเทียมของประเทศ (๒) การพัฒนาระบบผลิตและบริการ
ภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม (๓) การพัฒนาระบบประยุกต์ใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมของหน่วย
ปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ (๔) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การใช้งานภูมิสารสนเทศ และ (๕) การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริการด้านอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศจากการส ารวจจากระยะไกล มีระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) วงเงินโดยรวมประมาณ ๗,๘๐๐ ล้านบาท 
                ๒. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
ที่มกีารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเจรจา เพื่อท าหน้าท่ีศึกษาในรายละเอียดและด าเนินการเจรจากับประเทศท่ีคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ในประเด็นทางเทคนิคของเทคโนโลยีดาวเทียม การพัฒนาระบบประยุกต์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ และให้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบและ
แนวทางการเจรจา วิธีการจัดหาดาวเทียม ระยะเวลา ประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงหน่วยงานท่ีจะเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ
ระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ทั้งนี้ ก่อนที่จะด าเนินการในขั้นตอนการลงทุนโครงการจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 
                ๓. ให้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติรับความเห็นของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่เห็นว่า ดาวเทียม
เป็นระบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยระบบย่อยหลากหลายระบบและมีข้อจ ากัดพิเศษท่ีแตกต่างจากระบบอื่น ๆ คือเมื่อส่งขึ้นสู่วงโคจร
ไปแล้วจะไม่สามารถน ากลับมาซ่อมแซมหรือแก้ไขใหม่ได้อีก (nonrepairable system) ดังนั้น ในการพัฒนาดาวเทียมระบบนั้น
จะต้องเป็นระบบที ่robust และ zero-defect มากที่สุดเท่าที่จะท าได้เมื่อระบบทุกระบบท างานร่วมกัน นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนา
พื้นฐานความรู้ในการออกแบบและสร้างดาวเทียม ควรมีแผนการพัฒนาสร้างขนาดดาวเทียมโดยเริ่มจากขนาดเล็ก ตั้งแต่ระดับ 1kg 
10kg จนถึง 100kg ส่งเข้าสู่วงโคจรจริงและต้องท าการออกแบบและพัฒนาสร้างด้วยตัวเองภายในประเทศ ๑๐๐% ไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 
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                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

 ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖       

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแร่ธาตุ สิ่งแวดล้อมชุมชน 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม มลพิษ 
             ๒. ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ ประกอบด้วย ภัยแล้งและภาวการณ์ขาดแคลนน้ า การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศแม่น้ าโขง การสูญพันธ์ุและสูญเสียระบบนิเวศกับการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  
             ๓. ข้อเสนอแนะเชิงบูรณาการ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะด้านมาตรการ  
 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เร่ือง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

เร่ือง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ข้อ ๑๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ า) 
ข้อ ๑๐ เป็น “ให้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ส าหรับ
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ออกตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” จะท าให้มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ถ้อยค าตามมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย จึงให้แก้ไขถ้อยค าเป็น “ให้มี
การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ส าหรับโครงการหรือกิจการ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕” 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
คณะอนุกรรมการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ าด าเนินการจัดท าบัญชีรายช่ือประเภทและขนาดของโครงการพัฒนาที่ไม่เข้าข่ายเป็นโครงการ
ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่มีความล่อแหลมและเป็นอันตราย อาจส่งผลกระทบเสียหายต่อพื้นที่ชุ่มน้ าเพิ่มเติม รวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental 
Examination : IEE) หรือมาตรการอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘      
เมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเสนอ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศต่อไป ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 
(๑) ยุทธศาสตร์การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
(๓) ยุทธศาสตร์การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย (๔) ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ า (๕) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ      
ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ (๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ รวมทั้งแนวทางการด าเนินงานในระยะ
เร่งด่วน/สั้น (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) ระยะกลาง (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และระยะยาว (ปี ๒๕๖๕ ขึ้นไป) 
                    ๑.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) น าแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปปฏิบัติ ตลอดจนเร่งรัด
ด าเนินการตามข้อเสนอแผนการปรับปรุงองค์กร เพื่อให้มีบทบาทเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในประเทศ 
(National Water Board) ที่สามารถบริหารจัดการและสั่งการหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ าของประเทศได้อย่างมีเอกภาพ และปรับปรุง
ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าเป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสะท้อนความต้องการของภาคีการพัฒนาในพื้นที่ และสามารถเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและเอกภาพในการบริหารจัดการน้ าภายในลุ่มน้ าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๒. ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น   
ของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) ที่มีรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและวงเงินลงทุนที่ชัดเจน และเห็นควรปรับปรุงอ านาจหน้าที่และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการลุ่มน้ าและคณะกรรมการลุ่มน้ าสาขา ให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสะท้อนความต้องการของภาคีการพัฒนา
ในพื้นที่ท่ีเช่ือมโยงกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และสามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเอกภาพในการบริหารจัดการน้ า
ภายในลุ่มน้ าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าส าหรับใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในการบริหารจัดการของคณะกรรมการลุ่มน้ าและคณะกรรมการลุ่มน้ าสาขา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยระบุผลสัมฤทธิ์เทียบกับเป้าหมายตามด้านต่าง ๆ ในแผนยุทธศาสตร์ฯ 
เช่น การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงน้ าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 
การจัดการคุณภาพน้ า รวมทั้งรายงานกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการในระยะต่อไปในแต่ละไตรมาส เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
ทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เช่น การจัดหาแหล่งน้ าให้กับพื้นที่เกษตร      
เป็นต้น รวมทั้งแผนการด าเนินงานในอนาคตด้วย 
                ๔. เมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้าง กนช. เพื่อท าหน้าที่ผลักดันและขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
เป็นประธานกรรมการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ติดตามการขับเคลื่อน
โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของ กนช. ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติทราบเป็นระยะต่อไป 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วน ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่ประธานกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ส่วนที่ใช้งบกลาง ซึ่งได้เสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิม จ านวน ๒๒๔ รายการ โดยสรุปจ านวนโครงการยังคงเดิม จ านวน ๑,๘๓๘ รายการและกรอบ
งบประมาณทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง 
                    ๑.๒ เปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
แผนงาน/โครงการ ตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ซึ่งได้เสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิม มีจ านวน ๑,๒๐๐ รายการ เปลี่ยนเป็นมีจ านวนโครงการทั้งหมด ๑,๒๙๗ รายการ โดยกรอบ
งบประมาณทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง 
                ๒. ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ารับความเห็นของกระทรวงการคลัง            
ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เร่งรัดการด าเนินการขอรับจัดสรรวงเงินกู้จากส านักงบประมาณเพื่อจะได้ด าเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามแผน และให้
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการ
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งขั้นตอนตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาผลกระทบและความเหมาะสม     
ของพื้นที่โครงการใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน/โครงการ และเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ     
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างแท้จริง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การด าเนินโครงการน าร่องเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบความคืบหน้าการด าเนินโครงการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งความก้าวหน้าเบื้องต้นในการด าเนินการก าหนดพื้นที่    
ที่มีศักยภาพที่ใช้เป็นศูนย์กลางจัดตั้งโรงก าจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศที่จะรองรับปริมาณขยะมูลฝอยของทุกจังหวัด 
โดยกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจ านวน ๗๖ จังหวัด เพื่อคัดเลือกพื้นที่จังหวัดที่เหมาะสม
ในการก่อสร้างโรงก าจัดขยะมูลฝอย และได้ก าหนดพื้นที่จังหวัดที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงก าจัดขยะมูลฝอย โดยพิจารณา
พื้นที่ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบอื่น
ที่ส าคัญ พบว่า พื้นที่ท่ีมีศักยภาพท่ีใช้เป็นศูนย์กลางในการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน จ านวน ๒๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 
อุดรธานี บุรีรัมย์ สงขลา ภูเก็ต กระบี่ นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ มหาสารคาม เลย ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นนทบุรี 
ปทุมธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ยะลา เชียงใหม่ นครพนม และพัทลุง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ 
โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ และให้
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดหาเตาเผาขยะให้แก่
ชุมชนหรือท้องถิ่นต่อไปด้วย 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณากรณี
ที่ร่างพระราชบัญญัติฯ ไม่ใช้บังคับกับการจัดการต่าง ๆ เช่น สิ่งปฏิกูล วัสดุ มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียจากสารกัมมันตรังสี ซึ่งอยู่ภายใต้
กฎหมายหลายฉบับ จึงอาจท าให้พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
                ๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับการก าหนดสถานที่ตั้งของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์และโรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์
ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่ประชาชน การก าหนดให้อาคารของศูนย์รับคืนซากฯ และโรงงาน มีระบบป้องกันการปล่อยสาร
ที่เป็นอันตรายกับประชาชนและสภาพแวดล้อม การก าหนดกรอบการน าเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บให้กรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร
ไปใช้เฉพาะการด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่านั้น และหากมีเงินเหลือจ่ายให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน การก าหนดนิยาม
ความหมายของค าส าคัญเพิ่มเติม เช่น อัตราค่าธรรมเนียม ผลิตภัณฑ์ แผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ และ     
ศูนย์ข้อมูลซากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้น าไปปฏิบัติ รวมทั้งเพิ่มเติมผู้แทนจากกรมสรรพสามิตและผู้แทนจาก      
กรมศุลกากรเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์ และเพิ่มเติมบทบาทของกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
ความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจ าหน่าย จากเดิมที่ก าหนดเฉพาะกลุ่มผู้ผลิต ให้ครอบคลุมรวมถึงกลุ่มผู้จัด
จ าหน่าย เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนปรับปรุงเพิ่มเติมอ านาจหน้าท่ีหรือวัตถุประสงค์และการจัดการ 
เงินรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย และให้ส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลซากผลิตภัณฑ์       
ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ (เรื่อง ข้อสังเกต
ของ ก.พ. เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการไว้ในกฎหมาย) แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ส าหรับเป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรมของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงงานผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรมในประเทศ
เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยด าเนินการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไปบ าบัด/ก าจัด/รีไซเคิล ยังโรงงานผู้รับ
ด าเนินการที่ได้รับอนุญาต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละอย่างน้อย ๑๒,๐๐๐ โรงงาน เป็นระยะเวลา ๕ ปี ส าหรับกากอุตสาหกรรมอันตราย 
และกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
๕ ปี เป็นปริมาณปีละ ๑.๔๗๓ ล้านตัน และ ๘.๐๑ ล้านตัน ตามล าดับ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่
กระทรวงอุตสาหกรรม และช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้     
ที่ถูกต้องแก่ประชาชน และท าให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้ังรัฐและเอกชน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควร
ก าหนดเป้าหมายของแผนที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลงานของการจัดการกากอุตสาหกรรม และควรมีมาตรการจัดการตั้งแต่       
ต้นทางโดยอาศัยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste management) ด้วยการสร้างกลไกการจัดการกากอุตสาหกรรม หรือซากผลิตภัณฑ์
จากกระบวนการผลิต ลดปริมาณการเกิดกากอุตสาหกรรมตั้งแต่โรงงานผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรม การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
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                                   (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

วัสดุรีไซเคิล โดยให้ความส าคัญต่อสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycled content) และสัดส่วนวัสดุที่จะสามารถน ามารีไซเคิลได้จริง 
(Recyclable content) รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพวัสดุให้สามารถ         
น ากลับมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าและลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เห็นควรก าหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะน าเข้าสู่ระบบ และระยะเวลาในการด าเนินการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ตลอดจนก าหนด
เพดานอัตราค่าบ าบัด/ก าจัดของเสียอันตราย เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการและปรับกรอบระยะเวลาของแผนดังกล่าว             
ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗    
(เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) แล้วแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนต่อไป 
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                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาด าเนินการเพื่อให้มีการเปิดเที่ยวบินตรง (Direct Flight) จากเมืองส าคัญ  
ในประเทศต่าง ๆ มายังประเทศไทยเพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของประเทศไทยได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการท่องเที่ยว 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมและขึ้นทะเบียนสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตผ่านการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรที่มีความพร้อมและ   
มีความเข้มแข็ง รวมทั้งก าหนดแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตรที่ยังไม่มีความพร้อม 
                ๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก าหนดรูปแบบและวิธีการ
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย ล าดับช้ันกฎหมาย ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทย และเหตุผลความจ าเป็นในการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งที่รัฐบาลก าลังด าเนินการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในอุทยาน เช่น     
การทุจริตการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่อุทยาน เพื่อด าเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ด าเนินการพิจารณาจัดท าแผนเตรียมการรองรับ
ภัยพิบัติในเมืองใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจะได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปด าเนินการตามแผนดังกล่าว ทั้งนี้ แผนดังกล่าวควรบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต่อไปด้วย 
                    ๓.๓ ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาก าหนดแนวทางการรองรับ
น้ าฝนเพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การขุดสระรองรับน้ าในบริเวณที่ฝนตกแล้วจัดท าทางส่งน้ าไปยังแหล่งกักเก็บน้ า
ใกล้เคียง รวมทั้งวางแผนการส่งน้ าให้แก่ประชาชนรอบ ๆ แหล่งน้ าให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
                    ๓.๔ โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะต้องผ่านการท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ซึ่งหากการจัดท ารายงานดังกล่าวล่าช้าก็จะท าให้การด าเนินการโครงการต่าง ๆ ล่าช้าออกไป และอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ จึงให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติรับไปพิจารณา
แนวทางด าเนินการเร่งรัดขั้นตอนการพิจารณารายงานดังกล่าวให้เร็วข้ึน 
                    ๓.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปด าเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดโครงการศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศส าหรับเกษตรกรระดับรากหญ้าเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาด้านการตลาด การผลิต และการใช้เทคโนโลยี
เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร เป็นต้น 
                    ๓.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการที่มีพื้นที่สาธารณะปรับปรุงพื้นที่ที่ไม่ได้    
ใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถสาธารณะในกรุงเทพมหานครให้มีมากขึ้น รวมทั้งให้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะ  
ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เป็นต้น ให้เหมาะสมต่อการใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและท ากิจกรรม
สันทนาการของประชาชนด้วย 
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๖๘ 

                    ๓.๗ ให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) เร่งรัดการก่อสร้างหอประชุมกองทัพบกบริเวณสี่เสาเทเวศร์ เพื่อใช้เป็น
สถานที่จัดการประชุมขนาดใหญ่และศูนย์แสดงสินค้า โดยให้ศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้ประโยชน์จากศูนย์การประชุมขนาดใหญ่
ของต่างประเทศท่ีมีความสวยงามและทันสมัย ท้ังนี้ ต้องแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยด้วย 
                    ๓.๘ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการด าเนินการ
จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด และในส่วนของการให้บริการของศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service) และ   
ศูนย์ด ารงธรรมจะต้องค านึงถึงการเช่ือมต่อการท างานระหว่างกัน รวมทั้งกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการด้วย 
                    ๓.๙ ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ขับขี่รถจักรยานประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้น จึงให้ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ   
เร่งด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงคมนาคม 
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดช่องทางเดินรถจักรยาน โดยเร่งด าเนินการในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นล าดับแรก 
และขยายไปยังพ้ืนท่ีต่าง ๆ ต่อไป พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้อีก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ก ากับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการด าเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (การช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่แล้งซ้ าซากต าบลละ ๑ ล้านบาท) และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย 
                ๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                    ๒.๑ โดยที่ปัจจุบันมีการน าคดีขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมหลังวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไปฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลเป็นจ านวนมาก จึงให้ทุกกระทรวงด าเนินการตรวจสอบและด าเนินคดีในคดี        
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นหลังวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
                    ๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจการค้าปลีก
หรือค้าส่ง และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรายย่อยแบบดั้งเดิม (โชห่วย)     
ให้มีศักยภาพให้เข้มแข็งและด ารงอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของอุทยานแห่งชาติ เช่น 
ค่าผ่านเข้าอุทยาน ค่าท่ีพักค้างแรม เป็นต้น ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
                    ๓.๒ ให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาต ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมสรรพสามิต กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน 
โดยระบุข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการออกใบอนุญาต ตรวจสอบ หรือรับรองมาตรฐานแต่ละรายให้ชัดเจน 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติเร่งรัดการด าเนินการวางแผนและมาตรการรองรับปัญหากลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ทั้งระบบ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจัดหาพื้นที่ควบคุมให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการพ านัก
ในระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทางด้วย 
                    ๓.๔ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม 
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดขับเคลื่อน
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) รวมทั้งพิจารณาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์       
ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

                    ๓.๕ ให้ส านักงบประมาณสร้างการรับรู้แก่ส่วนราชการและประชาชนเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ    
การก าหนดราคากลางของทางราชการที่ปัจจุบันมีการก าหนดราคากลางตามพื้นที่ ไม่ได้ก าหนดราคากลางเดียวกันส าหรับใช้        
ทั้งประเทศ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ 
                    ๓.๖ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรมอุตุนิยมวิทยา) และกระทรวงมหาดไทย  (กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะพายุฤดูร้อนที่ในช่วงนี้เกิดขึ้น    
ในหลายจังหวัด พร้อมท้ังให้มีการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(ส านักโฆษก) ประสานงานให้ทุกหน่วยงานจัดท าข้อมูลในความรับผิดชอบส าหรับสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผ่านรายการเดินหนา้
ประเทศไทยที่ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยให้จ าแนกงานออกเป็น ๔ กลุ่ม 
คือ งานตามอ านาจหน้าที่ งานตามนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในปี ๒๕๕๘ งานตามนโยบาย และงาน
ด้านการปฏิรูป โดยในการน าเสนอข้อมูลเมื่อก าหนดงานหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการแล้ว ให้ระบุปัญหาอันเป็นที่มาของงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ การด าเนินการของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา และเป้าหมายของการด า เนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อแก้ไข
ปัญหาแล้วในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้ ในการจัดท าข้อมูลให้มีการบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภาคธุรกิจ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ในการผลิตสินค้าไทยท่ีมีคุณภาพส าหรับน าไปจ าหน่ายยังประเทศ
เพื่อนบ้าน และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาประหยัดส าหรับคนไทย รวมทั้งสนับสนุน SMEs ให้มีความเข้มแข็งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันก าหนดแนวทางและกลไกเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ
ขนาดใหญ่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลธุรกิจขนาดเล็ก เช่น กลุ่มธุรกิจช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
รายย่อย และการรับซื้อผลผลิตเกษตรกรรายย่อยผ่านการด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) โดยเฉพาะ  
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเสนอแผนการด าเนินงานการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๕๙) ตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงพาณิชย์จัดท าข้อมูลสถิติการส่งออกสมุนไพรไทย และการน าเข้าสมุนไพรแปรรูปจากต่างประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและแปรรูปสมุนไพรไทยให้เป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการเพาะปลูกพืชสมุนไพรตามความต้องการของตลาดในอนาคต 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนและสนับสนุน
ให้ประชาชนจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการใช้จ่ายของแต่ละครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้น
การพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด าเนินการตาม        
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการก าหนด
หลักสูตรการสอนทุกระดับให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๒ ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับบริการสาธารณสุข โดยให้ประชาชนที่สมัครใจมีทางเลือกในการจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อรับการบริการ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๐ 

ที่ดีขึ้น เพื่อน าเงินดังกล่าวมาสนับสนุนการให้บริการประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยให้เร่งพิจารณาแนวทางดังกล่าวและน าเสนอ     
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                    ๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาจัดท ากฎหมายเพื่อก าหนด
มาตรการในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินแห่งชาติ 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกกฎหมายหรือกฎระเบียบในการก าหนดพื้นที่ก่อสร้างอาคารเพื่อ      
การวางผังเมืองที่เหมาะสม ไม่ให้มีสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางน้ าไหลหรือพื้นที่ระบายน้ าตามธรรมชาติ โดยควรออกแบบอาคารที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมและอิงรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย มีรูปทรงท่ีแสดงประวัติหรือเอกลักษณ์ไทย 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันพิจารณาออกกฎหมาย
หรือระเบียบในการก าหนดสัดส่วนและวัสดุประเภทไม้จริงที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบ     
ตัดไม้ท าลายป่าอีกทางหนึ่ง 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเร่งรัดก าหนดแนวทางรองรับน้ าฝน  
ที่ตกลงมานอกพื้นที่เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าเพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ และวางแผนการส่งน้ าให้แก่ประชาชนรอบ ๆ แหล่งน้ า
ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึง โดยประสานการด าเนินการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการขุดแหล่งน้ าของตนเอง และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(กรมประชาสัมพันธ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบปริมาณน้ าฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า    
ในปีนี้จะมีปริมาณน้อย อาจท าให้การท าเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานประสบภาวะขาดแคลนน้ าได้ 
                    ๔.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เกี่ยวกับงานการพัฒนาดิน ในการประชุมนานาชาติ     
เพื่อกิจกรรมปีดินสากล (International Soil Conference) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งจัดให้   
มีการหารือในหัวข้ออ่ืน ๆ เช่น การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ า ผืนป่า ดิน และปุยย เพื่อให้ครอบคลุมทุกปัจจัยในการเพาะปลูก 
                    ๔.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ     
เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าระหว่างประเทศ เช่น แม่น้ าสาละวิน โดยเตรียมก าหนดเส้นทางการส่งน้ า จากแหล่งน้ าระหว่าง
ประเทศดังกล่าวไปยังแหล่งกักเก็บน้ าภายในประเทศ รวมทั้งจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ เช่น พื้นที่ที่สามารถใช้น้ า ระยะเวลา     
ในการใช้น้ า เป็นต้น และให้น าเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ทราบด้วย 
                    ๔.๔ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับไปด าเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยหาแนวทางในการพลิกฟื้นผืนป่าบริเวณภูเขาที่ถูกบุกรุกท าลาย (เขาหัวโล้น) โดยให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมดูแลพื้นที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในปี ๒๕๕๘ 
                    ๔.๕ ให้ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations) มากขึ้น โดยเขียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ (press release) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานซึ่งประชาชนให้ความสนใจ 
หรือประเด็นท่ีสื่อมวลชนน าเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และส่งข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้สื่อมวลชนเผยแพร่เป็นประจ าทุกวัน 
                    ๔.๖ ให้รัฐมนตรีก ากับให้หน่วยงานในความรับผิดชอบมีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล 
และ Road Map ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่       
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งท างานใกล้ชิดกับประชาชน และให้น าเรื่องความเข้าใจในนโยบายข้างต้นไปใช้เป็นตัวช้ีวัดร่วมกับตัวช้ีวัด   
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายได้ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
                    ๔.๗ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีข้าราชการ
พลเรือนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นที่อันตราย ว่าสมควรจะให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการต ารวจ/ทหาร อย่างไร เช่น สิทธิการได้นับ
เวลาราชการเป็นทวีคูณ สิทธิเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นต้น 
                    ๔.๘ ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาให้การสนับสนุนภาคเอกชนที่เข้าร่วมจัดงานหรือกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจ    
ของภาครัฐหรือเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยอาจจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล 
(กขน.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยที่ประชุมมีมติและข้อสั่งการ ดังน้ี 
                    ๑.๑ มอบหมายรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
(PMOC) ในการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสนับสนุนการท างาน
ของรัฐบาลในระยะที่สองเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม (โดยเฉพาะการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็ง และสร้างความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ) โดยยึดหลักการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ลดความขัดแย้ง 
และการด าเนินการตามกรอบกฎหมาย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการบังคับใช้มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
                    ๑.๒ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) แก้ไขปัญหาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) โดยเร่งขึ้นทะเบียน SMEs ให้ครอบคลุมและครบถ้วนโดยเร็ว และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้ง
พิจารณาขยายเพดานวงเงินกู้ให้เหมาะสม โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจใหม่ กลุ่มส่งออก กลุ่มที่ต้องการ
ขยายการผลิตในประเทศ และกลุ่มที่ต้องการฟื้นฟูศักยภาพ 
                    ๑.๓ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์    
ปรีดิยาธร เทวกุล) ร่วมกันเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการด าเนินการเพื่อการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    ๑.๔ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสนับสนุนและผลักดันการจัดตั้ง           
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๖ แห่ง (๕+๑) ให้ส าเร็จในปีนี้ รวมทั้งด าเนินการให้สิทธิการเช่าพื้นที่การลงทุนส าหรับเอกชนเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ (ก าหนดเวลาเช่าไม่เกิน ๓๐ ปี แต่ไม่เกิน 
๕๐ ปี และสามารถต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีกได้ไม่เกิน ๔๙ ปี) 
                    ๑.๕ มอบหมายคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตรวจสอบการรับซื้อยางพารา
ในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพาราให้มีความเป็นธรรมและทั่วถึง 
                    ๑.๖ มอบหมายกระทรวงการคลังตรวจสอบปัญหาความล่าช้าของโครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกร
แปรรูปยางพาราที่ด าเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
                ๒. ในส่วนที่มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตรวจสอบการรับซื้อ
ยางพาราในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพาราให้มีความเป็นธรรมและทั่วถึง น้ัน ให้คณะกรรมการติดตาม  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (Annual Inspection 

Report : Fiscal Year 2014) ประเด็นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และการด าเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ปี ๒๕๕๘ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ 
(Annual Inspection Report : Fiscal Year 2014) ในประเด็นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และการด าเนินการก่อนเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ผลการติดตามแผนงาน/โครงการที่เสนอไว้ในแผนการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของผู้ตรวจราชการกระทรวง จ านวน ๑๖ โครงการ พบว่า หน่วยงานระดับพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถจัดการความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ ตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามการบูรณาการเช่ือมโยงแผนงานโครงการส าคัญ ระหว่างกระทรวง (Function) 
จังหวัด (Area) และท้องถิ่น (Local) และได้ให้ข้อเสนอแนะหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ประสานการด าเนินงานร่วมกันในการแก้ไข



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๒ 

ปัญหาอุปสรรค ท าให้เกิดความคุ้มค่า และน าไปสู่การขยายผลโครงการ การประหยัดงบประมาณ และประชาชนได้รับประโยชน์   
ในวงกว้าง 
                    ๑.๒ นโยบายการด าเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ คณะผู้ตรวจราชการได้ก าหนดจุดเน้น
การตรวจติดตาม รวม ๘ จุดเน้น โดยตรวจติดตาม ๕ จุดเน้น ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ การท่องเที่ยวและบริการโลจิสติกส์ 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ แรงงาน และสาธารณสุข ส่วนอีก ๓ จุดเน้น มอบหมาย
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องตรวจติดตามเนื่องจากเป็นภารกิจท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง คือ ภัยพิบัติหมอกควัน การศึกษา และ
พัฒนากฎหมาย โดยสรุปผลการตรวจติดตามและผลการด าเนินการ พบว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ด าเนินการในระดับหนึ่งแล้ว 
                ๒. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดกรอบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน       
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ และควรให้ความส าคัญ    
กับการใช้ประโยชน์จากกลไกการด าเนินงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ความส าคัญเพิ่มเติม    
ในเรื่องการให้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในการใช้โอกาสจากอาเซียนของผู้ประกอบการ
และประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ควรสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังตั้งแต่ระดับชุมชน ทั้งในเรื่องสาธารณสุข     
การเกิดไฟป่าและภัยพิบัติหมอกควัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ น   
ในชุมชนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

                 ๓. ในส่วนของการด าเนินการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในระยะต่อไป ให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ [เรื่อง (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔] ที่ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ แล้ว ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๑๗ (การประชุมคร้ังที่ ๗๑/๒๕๕๘ ถึงคร้ังที่ 

๗๔/๒๕๕๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๗ (การประชุมครั้งที่ 

๗๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘) ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา
ทบทวนร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๑๘ (การประชุมคร้ังที่ ๗๕/๒๕๕๘ ถึงคร้ังที่ 

๗๘/๒๕๕๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๘ (การประชุมครั้งที่ 

๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงครั้งท่ี ๗๘ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘) ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา
ถึงกระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนการทบทวนร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่รอการพิจารณาและในบางประเด็นท่ีผ่านการพิจารณา 
ไปแล้ว รวมทั้งทบทวนร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราที่ยังรอการพิจารณา และทบทวนร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
โดยพิจารณาเป็นรายภาคและรายหมวดตามล าดับของโครงร่างรัฐธรรมนูญ และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของ
เจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญแต่ละมาตรา ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้จัดท าจุลสาร “รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไร” ฉบับที่ ๗ 
เรื่อง “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” เพื่อเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ และเนื้อหาสารัตถะในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๑๙ (การประชุมคร้ังที่ ๗๙/๒๕๕๘ ถึงคร้ังที่ 

๘๑/๒๕๕๘) 
      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๙ (การประชุมครั้งที่ 
๗๙/๒๕๕๘ ถึงครั้งท่ี ๘๑/๒๕๕๘) ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

                ๑. การประชุมครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญ 
“บทสุดท้ายการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” และ “บทเฉพาะกาล” รวม ๑๘ มาตรา และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญแต่ละมาตรา 
                ๒. การประชุมครั้งที่ ๘๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาร่างแบบส ารวจ
โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพิจารณาทบทวนร่างมาตรา ๒๔๒ (๘) 
รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญแต่ละมาตรา 
                ๓. การประชุมครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณารายงานและ      
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมพิจารณาก าหนดกรรมาธิการผูร้ับผิดชอบเพื่อช้ีแจงร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๘ เร่ือง การให้ข้าราชการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง การให้ข้าราชการสิ้นสุดการปฏิบัติ
หน้าที่ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ให้นายพิชิต นิลทองค า จัดหางานจังหวัดชลบุรี สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านัก
บริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การด าเนินงานแก้ไขปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว การป้องกัน ปราบปราม ด าเนินคดี ช่วยเหลือ 
คุ้มครอง และแก้ไขปัญหาจากการค้ามนุษย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการก าลังคนของกระทรวงแรงงานเป็นไปตาม
กรอบอ านาจ ที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย     

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถเร่งด าเนินการแก้ปัญหาให้การท าประมง
สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ และยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมิได้มีการป้องกัน
และแก้ไขโดยเร่งด่วน จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่าย     

สลากกินแบ่งรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิด

จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยส านักงานกินแบ่งรัฐบาลและเง่ือนไขสัญญาจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นไปโดยเคร่งครัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เร่ือง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

อยู่ในต าแหน่งต่อไป และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เร่ือง การสรรหากรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 

                ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติอยู่ในต าแหน่งต่อไป ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยให้นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไปจนถึงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๔ 

                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง การสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้กระบวนการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา โดยการเพิ่มผู้แทนจากฝ่ายบริหาร 
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหามีองค์ประกอบท่ีมีความหลากหลายและได้สมดุล 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่าง

การถูกตรวจสอบและการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ 
เร่ือง การจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่าง
การถูกตรวจสอบและก าหนดกรอบอัตราก าลังช่ัวคราว ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  มาตรการในการก ากับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบมาตรการในการก ากับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้ทุกกระทรวงด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
ก าหนดแนวทางในการใช้อ านาจดุลยพินิจโดยประกาศให้ประชาชนทราบ และหากเจ้าหน้าที่มิได้ด าเนินการใช้ดุลยพินิจตามแนวทาง
ที่ก าหนดไว้โดยไม่มีเหตุผลให้ถือเป็นความผิดทางวินัย 
                    ๑.๒ เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีอาจใช้อ านาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ท่ีขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง 
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
                    ๑.๓ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นจะต้องใช้อ านาจพิเศษเหนือกว่ าอ านาจตามข้อ ๑.๑ และ   
ข้อ ๑.๒ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก าหนดมาตรการในการกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขหรือยกเลิกการใช้อ านาจดุลยพินิจที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายได้ แต่วิธีการนี้จ าเป็นจะต้องก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจน และมีข้อจ ากัดหรือมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้าง กล่าวคือ 
เมื่อมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในกรณีนี้แล้ว ค าสั่งดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระหน้าที่แก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในการบังคับการให้เป็นไปตามค าสั่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสอดส่องดูแลหรือการแก้ไขการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้มี
การปฏิบัติการตามค าสั่งนั้นได้อย่างทั่วถึง 
                ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว โดยเลือกใช้มาตรการให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและระยะเวลา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการในรอบ ๖ เดือน ของกระทรวงคมนาคม  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการในรอบ ๖ เดือน ของกระทรวงคมนาคม ดังนี้ 
             ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกระทรวงคมนาคมได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวผ่านการจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ 
                ๒. การน ายุทธศาสตร์จากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๕ สู่แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ ๘ ปี เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

                ๓. กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานแรกที่น าข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการประกวดราคาใช้ระบบ  Construction 
Sector Transparency Initiative (CoST) ในโครงการส่วนต่อขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ เพื่อการด าเนินงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน 
                ๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน ๑๔๔,๔๐๖ 
ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจ า ๓๖,๐๙๖.๕๑ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน ๑๐๘,๕๐๙.๔๙ ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม 
ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๕๘,๓๐๘.๔๔ ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน ๖๓,๑๘๗ ล้านบาท 
                ๕. การให้บริการยกระดับจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่มิเตอร์ และรถจักรยานสาธารณะเพื่อความสะดวก
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ รวมทัง้สร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมการให้บริการของรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Check in และ 
ปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการปรับปรุงห้องน้ าในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ 
และสถานีรถไฟหัวล าโพงให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และการส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ า โดยจัดให้มีโครงการ
เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
                ๖. ในการขับเคลื่อนกฎหมาย ได้สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรือประมงที่ท าผิดกฎหมายท าให้เกิดการค้ามนุษย์ 
Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) และเร่งรัดการด าเนินงานด้านกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายที่ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วจ านวน ๑๐ ฉบับ 
                ๗. เช่ือมโยงโครงข่ายสู่สากลพัฒนาโครงข่ายถนนและการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานรองรับพื้ นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ๕ แห่ง ปรับปรุงเส้นทางรถไฟช่วงชุมทางแก่งคอย-คลองสิบเก้า-สุดสะพานคลองลึก ระยะทาง ๑๗๔ กิโลเมตร 
                ๘. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟระหว่างไทย -จีน พัฒนาเส้นทาง
รถไฟทางคู่ ๔ สายทาง ลงนามบันทึกแสดงเจตจ านงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ลงนามความตกลง 
ว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                ๙. ก่อตั้งท่าอากาศยานเพิ่มเติม ๑ แห่ง ที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และพัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการรองรับปริมาณผู้โดยสารจากปีละ ๘๐,๐๐๐ คน เป็นปีละ ๓๖๐,๐๐๐ คน 
                ๑๐. เปิดทางลอดดาราสมุทร จังหวัดภูเก็ต บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๐ 
เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร รองรับปริมาณรถยนต์ในช่วงเทศกาล และเปิดถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง ตอนที่ ๒ อ าเภอสันป่าตอง 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทางจักรยาน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การเดินทางในท้องถิ่น รวมทั้งเร่งด าเนินการแก้ปัญหา
จราจรในเขตกรุงเทพบริเวณจุดวิกฤติ เช่น ถนนวิภาวดีรังสิต และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
โดยสารในบริเวณฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ๑๗ ท่า ซึ่งจะเริ่มด าเนินการทันทีในปีนี้ ๓ ท่า 
                ๑๑. ขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางอีก ๖ เดือน 
                ๑๒. ลงนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจาก
การปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจัดงานบั้งไฟ 
                ๑๓. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้มีการพัฒนาเส้นทางจักรยานที่ ได้มาตรฐานทั้ ง                    
ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค การใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการท าถนนของหน่วยงานในสังกัด ปรับปรุงการให้บริการ 
Visa on Arrival ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะแรก ๒ เส้นทาง คือ กรุงเทพ-หัวหิน 
และกรุงเทพ-พัทยา-ระยอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลโดยพัฒนาศูนย์กลาง Marina ของอาเซียน และเร่งรัดการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งของไทยในทุก ๆ ด้าน ด้วยความโปร่งใส ว่องไว ใส่ใจพัฒนา และจะยังคงมุ่งมั่นท าต่อไปเพื่อน าความสุขมาสู่ประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่เลขาธิการ     
คณะรักษาความสงบแห่งชาติรายงาน สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล มีภารกิจที่ส าคัญคือ การช่วยเหลือคนไทย      
ที่ตกค้างอยู่ที่ประเทศเนปาลกลับถึงประเทศไทย จ านวน ๗๓ คน การช่วยเหลือประชาชนและรัฐบาลเนปาลโดยการบริจาคเงิน 
กว่า ๔๘ ล้านบาท การบริการทางการแพทย์ และการจัดอากาศยานสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์รวม ๗ เที่ยวบิน 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๖ 

                    ๑.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ส าคัญคือ การเชิญผู้น าและตัวแทนกลุ่มบุคคลร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และการอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการจับกุมผู้ต้องสงสัยพร้อมอาวุธปืนและยาเสพติดที่จังหวัดเชียงราย และผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูล
ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันเบื้องสูง 
                    ๑.๓ การแก้ปัญหาด้านการประมง ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย และให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์ 
                    ๑.๔ โครงการบริหารจัดการน้ าของรัฐบาลที่กองทัพบกร่วมด าเนินการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ า
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ ๘ จังหวัด และโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าระยะเร่งด่วนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
(เพิ่มเติม) ที่กองทัพบกรับผิดชอบด าเนินการในพื้นที่ ๓๔ จังหวัด ๑๖๙ รายการ งบประมาณ ๑,๒๓๕ ล้านบาท 
                    ๑.๕ การเตรียมการสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในช่วงต่อไป ได้แก่ การก ากับดูแลและอ านวย
ความสะดวกการส่งออกน้ ามันจากไทยไปเมียนมาและแนวชายแดนกลุ่มประเทศ  CLMV การด าเนินการต่อการผลิตเหล้าเถื่อน  
การบังคับใช้กฎหมายต่อพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกปลูกยางพารา 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) ช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลว่า ขณะนี้สถานการณ์ในประเทศเนปาลเริ่มเข้าสู่
ช่วงบูรณะฟื้นฟูประเทศแล้ว หากต้องการส่งความช่วยเหลือควรบริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของจ าเป็นส าหรับให้ผู้ประสบภัยใช้ด ารงชีพ
ในช่วงการฟื้นฟูและบูรณะที่อยู่อาศัย เช่น ข้าวสาร เต็นท์ ผ้าพลาสติก ไม้ สังกะสี วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 
                ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับไปพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการขนส่ง
สิ่งของบริจาคไปยังประเทศเนปาล เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถส่งสิ่งของบริจาคไปยังประเทศเนปาลได้อย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ โดยในช้ันนี้ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานองค์กรหรือมูลนิธิระหว่างประเทศ เช่น UNICEF เพื่อจัดส่งสิ่งของ
บริจาคที่มีอยู่ในขณะนี้ตามความเหมาะสมต่อไป  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ครั้งที ่๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างฯ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ผลงานที่ท าได้ร้อยละ ๑๐.๑๖ 
ผลงานที่ตั้งไว้ตามแผนที่ได้รับอนุมัติร้อยละ ๖๘.๖๙ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕๘.๕๓ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ยังไม่มีการส่งมอบ
พื้นที่เพิ่มเติม ส่วนการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ขนย้ายออกจากพื้นที่ได้ ๗๒๘,๔๐๖ ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๖๑.๗) เหลือดิน 
ในพื้นที่ต้องขนออก ๔๕๒,๐๓๗ ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๓๘.๓) ส าหรับปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ ปัญหาการส่งมอบ
พื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง ปัญหาการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ล่าช้า และปัญหา     
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างฯ ร้องเรียนเพื่อขอรับการชดเชยท่ีอยู่อาศัยเพิ่มเติม 
                    ๑.๒ สรุปการด าเนินการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ดินที่ขนย้ายออกจาก
พื้นที่ก่อสร้างแล้ว จ านวน ๗๖๐,๑๙๐ ลูกบาศก์เมตร ดินที่ผู้รับจ้าง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ขอเก็บไว้ใช้งานในพื้นที่ จ านวน ๓๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เหลือดินในพื้นที่ท่ีต้องท าการขนย้ายออก จ านวน ๒๔๘,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
                ๒. ให้โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเร่งช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับ
การชะลอการด าเนินการก่อสร้างสะพานเกียกกายในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ค่าชดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่)  



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ .ศ. ๒๕๕๘         
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผน
ก าหนดมาตรการจัดระเบียบสังคม เพื่อท าให้สังคมน่าอยู่และคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ-์๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มีประเด็นที่ประชาชนมีความเห็น เช่น สถานบันเทิง/สถานบริการที่มีอยู่ในชุมชน/หมู่บ้าน     
มีการส่งเสียงดังรบกวน การเปิด-ปิดเกินเวลา การปล่อยให้เด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี เข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิง/สถานบริการดังกล่าว  
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ให้กับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่บริเวณใกล้เคียงหรือรอบ ๆ 
สถานศึกษา/ศาสนสถาน การลักลอบขายสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมาย (ร้านค้าแอบแฝง) และการมั่วสุมเสพยาเสพติดและการซื้อขาย
ยาเสพติดในร้านเกม-อินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ในชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น รวมทั้งผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคม ซึ่งประชาชนร้อยละ ๙๙.๘ ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ในจ านวนนี้มีความพึงพอใจ
มากถึงมากที่สุดร้อยละ ๗๘.๕ ปานกลางร้อยละ ๑๙.๕ น้อยถึงน้อยที่สุดร้อยละ ๑.๘ และมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่พึงพอใจ คือ 
ร้อยละ ๐.๒ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เร่ือง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม 

สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย  ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ 

ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ โดยให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ ดังนี ้
               จากเดิม “๕. ให้ส่งรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และ
การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการวิจัย (เว้นแต่กรณีที่เป็นเอกสาร หรือรายงานที่ระบุช้ันความลับไว้) ไปให้
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน หลังจากการเดินทางกลับ โดยให้จัดท าข้อมูลในรูปเอกสาร 
และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนอย่างละ ๑ ชุด ตามรูปแบบและวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก าหนด” 
               ปรับปรุงเป็น “๕. ให้หน่วยงานที่ส่งบุคลากรไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน         
ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ จัดท าข้อมูลและเก็บรวบรวมรายงานการไปราชการฯ ไว้ในเว็บไซต์
ของหน่วยงานนั้น ๆ (เว้นแต่กรณีที่เป็นเอกสาร หรือรายงานที่ระบุช้ันความลับไว้ ) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน หลังจาก     
การเดินทางกลับ” 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  แนวทางการเสนอเร่ืองงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบแนวทางการเสนอเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้อ านวยการส านักงบประมาณว่า ในการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องให้ส านักงบประมาณด าเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อน 
                ๒. ให้ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นด าเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวก่อนเสนอเรื่องต่อรองนายกรัฐมนตรี      
ที่ก ากบัดูแลให้ความเห็นชอบเพื่อสั่งการให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี 
                ๓. ให้ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องขออนุมัติงบประมาณหรือเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจถามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และน า
ความเห็นของหน่วยงานข้างต้นเสนอมาพร้อมกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลพิจารณาสั่งการให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรปุผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป และ 
                ๑. ให้เสนอพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๘ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน าร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและให้มีความสอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแหง่ชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สั่ง ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยให้หารือกับรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรปุผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
                ๒. ให้มีการถ่ายทอดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
           คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีทุกท่านเข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรปุผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-
สมุทรปราการ ในท้องที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระ
เป็นเรื่องด่วน 
                ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเสนอกฎหมายส าคัญที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งเป็นกฎหมายที่สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเสนอกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งโดยให้สามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคทางการค้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการเช่านา โดยให้พิจารณาก าหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับสัญญาเช่านาให้มีความชัดเจนระหว่างพื้นที่ในหรือนอกเขตชลประทาน ระยะเวลาการเช่า ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเป็นธรรม
และให้กฎหมายดังกล่าวสามารถใช้บังคับได้ก่อนฤดูการท านาในครั้งต่อไป 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

                    ๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยประมงให้ครบถ้วน ภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล และสามารถป้องกันและควบคุมการท าประมงผิดกฎหมายได้ รวมทั้งให้เร่งเสนอ
กฎหมายอนุบัญญัติ ให้เรือประมงขนาดไม่เกิน ๓๐ ตันกรอส ติดตั้งเก๋งเรือได้เพื่อรองรับการติดตั้งระบบติดตามต าแหน่งเรือ 
(Vessel Monitoring system : VMS) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ประจ าเดือน
มีนาคม ๒๕๕๘ ของกระทรวงแรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การเดินทางไปร่วมสัมมนา Combating pirate and Modern-Day Slavery In Thailand ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ ๒-๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ของนายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการของประเทศไทยต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง 
                ๒. การเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันท่ี ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เพื่อร่วมหารือกับเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ ตรวจเยี่ยม
ส านักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และเยี่ยมแรงงานไทยที่ท างานในประเทศสิงคโปร์ 
                ๓. การประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๒๓ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ของนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารและก าหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ในเวทีระดับโลก และแสดงข้อเสนอแนะเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของไทยในเวทีโลก 
                ๔. การเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เพื่อพบปะหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการญี่ปุ่น เยี่ยมชมการด าเนินกิจการของบริษัทญี่ปุ่นที่ทันสมัย และเยี่ยมเยียน สอบถามปัญหาต่าง ๆ ของผู้ฝึกปฏิบัติงาน
เทคนิคของไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  แนวทางการยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ ดังนี้ 
              ๑. การยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้ด าเนินการยื่นค าขอแก้ไข
เพิ่มเติมต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง 
                ๒. กรณีในค าขอแก้ไขเพิ่มเติมเดียวกันและมาตราเดียวกัน แต่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่ ๒ แบบขึ้นไป จะให้
แนวทางในการด าเนินการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นประการใด 
                    สรุป คณะกรรมาธิการมีมติในกรณีนี้ให้ในหนึ่งค าขอแก้ไขเพิ่มเติมและหนึ่งมาตราจะต้องแสดงการแก้ไขเพิ่มเตมิ
แบบเดียวเท่าน้ัน หากมาตราใดมาตราหนึ่งมีการแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่สองแบบขึ้นไป คณะกรรมาธิการถือว่าการขอแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรานั้นไม่มีความสมบูรณ์และไม่รับไว้พิจารณาต่อไป 
                ๓. กรณีค าขอแก้ไขเพิ่มเติมไม่เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก าหนดตามข้อ ๑๗ ของข้อบังคับ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะให้แนวทางในการด าเนินการ  
แก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นประการใด 
                    สรุป คณะกรรมาธิการมีมติในกรณีนี้ให้ค าขอแก้ไขเพิ่มเติมที่จะยื่นต่อคณะกรรมาธิการจะต้องเป็นไปตามแบบ   
ที่ก าหนดตามข้อ ๑๗ ของข้อบังคับเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เท่านั้น หากค าขอแก้ไขเพิ่มเติมใดไม่เป็นไปตามแบบดังกล่าว คณะกรรมาธิการถือว่าค าขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีความสมบูรณ์
และไม่รับไว้พิจารณาต่อไป 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  การน าเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อน าเสนอ (PowerPoint Presentation) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า เรื่องที่น าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ  
การน าเสนอเป็นวีดิทัศน์ควรมีความกระชับ จึงเห็นควรให้ส่วนราชการที่จะน าเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อน าเสนอ (PowerPoint Presentation) 
ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจัดท าวีดิทัศน์หรือสื่อน าเสนอที่มีความยาวไม่เกิน ๔ นาที และให้ส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ล่วงหน้าภายในวันศุกร์ เพื่อน าเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อน และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  การบรรยายพิเศษเร่ือง "ถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบ

ประชาธิปไตย กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ" 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) 
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประสานคณะท างานตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ 
เรื่อง การด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่การจัดท ารัฐธรรมนูญและการปฏิรูป ลงวันท่ี ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อด าเนินการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาให้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการจัดท ารัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในประเทศ
เหล่านั้น สถาบันพระปกเกล้าในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะท างานจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ถอดบทเรียนการคลี่คลาย
วิกฤตการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย” ในวันที่ ๒๒, ๒๖ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิเทศสโมสร 
กระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กรณีศึกษา การร่างรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดย Prof. Dominique Rousseau ในวันศุกร์ที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ กรณีศึกษา การร่างรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดย Prof. Michel Troper ในวันอังคารที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
                    ๑.๓ กรณีศึกษา การร่างรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย Prof. Ulrich Karpen ในวันพุธท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
                ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประสานสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเชิญคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมควรจัดเตรียมประเด็ นที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แจ้งว่าได้รวบรวมและสรุปความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
ของกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานในฝ่ายบริหาร องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และประชาชน แล้ว สรุปได้ว่า 
ร่างรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งควรแก้ไขหลายประการ รวมทั้งบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการปฏิรูปซึ่งมีรายละเอียดมากและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ควรก าหนดกรอบและกลไกอย่างกว้าง ซึ่งจะได้จัดท ารายละเอียด
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป  
                ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปด าเนินการจัดท ารายละเอียดฉบับสมบูรณ์เพื่อยื่น  
ค าขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามแบบที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก าหนด
เสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  การเสนอความเห็นเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบหลักการ 
                    ๑.๑ ข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยยึดหลัก ๓ ประการ คือ (๑) รัฐบาลชุดต่อไปสามารถ
สานต่อผลงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ท าไปแล้ว (๒) ประเทศชาติในอนาคตจะต้องไม่กลับมาขัดแย้ง และ (๓) การเมืองในอนาคตได้พัฒนา 
ก้าวหน้า ให้ความเป็นธรรมและเป็นที่พอใจ ตลอดจนจะต้องไม่เปิดโอกาสให้ทุจริต ใช้อ านาจผิดครรลองครองธรรม หรือใช้ประชานิยม
อย่างไม่ถูกต้อง ท้ังนี้ เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของสังคมไทย และ
สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริง อันจะช่วยน าพาประเทศชาติไปสู่ความปรองดองและสมานฉันท์อย่างยั่งยืนต่อไป 
ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ 
                    ๑.๒ ค าขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็น    
หรือข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยให้เพิ่มเติมข้อเสนอ    
ของนายกรัฐมนตรีข้างต้นก่อนส่งความคิดเห็นและค าขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของคณะรัฐมนตรี      
ต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ 
                ๒. มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
                    ๒.๑ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผล ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งท าหน้าที่
ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปและสร้างความปรองดอง เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ มีเป้าหมายร่ วมกัน 
รวมทั้งมีอ านาจเสนอแนะ สั่งการ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง รักษาความสงบ ความมั่นคงของประเทศ และขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 
                    ๒.๒ กรณีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า เห็นสมควรน า
แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมมาพิจารณาประกอบด้วย โดยให้มี
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งในลักษณะเดียวกับสภากลาโหม ท าหน้าที่กลั่นกรองบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในต าแหน่ง 
ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดยให้องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-     

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๖ (ระหว่าง

วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นต้น และจากการประเมินผลส าเร็จในการ
ด าเนินงาน ขณะนี้ไม่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรงถึงแม้ว่าได้มีการยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกไปแล้ว แต่ยังมีค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ควบคุมการชุมนุมอยู่ 
                ๒. การปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องที่ส าคัญและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน
ในหลายเรื่อง เช่น การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย การปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่เพ่ือรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเห็นควรให้ก าหนดเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แนวทางการแก้ไข
และข้อเสนอในการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
โดยการปรับปรุงแนวทางบริหารองค์กรก่อนช้ันศาลให้เหมาะสม รวมถึงกรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบสาธารณสุขและ         
กรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบภาษีอากร ซึ่งรัฐบาลควรจะต้องให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสุนน         
การด าเนินการที่ผ่านการพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นต้น 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๒ 

                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ (๑) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และต่างประเทศ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม (๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม       
(๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน (๖) การบริหารเศรษฐกิจ (๗) การส่งเสริมบทบาทและ
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน (๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ (๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และ   
การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ (๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ 
ประกอบด้วยภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ การสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ การให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ตามที่ได้รับค าขอ การเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือ
ระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ การพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ การด าเนินการ
เรื่องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ การจัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารฯ และการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ความร่วมมือทางวิชาการ
กับต่างประเทศ และด้านศึกษาวิจัย รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการและแนวทางแก้ไข ตลอดจนเป้าหมายการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  การขอยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ

ของส านักงาน กสทช. 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังด าเนินการยืมเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในวงเงิน ๑๔,๓๐๐ ล้านบาท และพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อน าไปใช้
แทนเงินกู้บางส่วนส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาหรือแนวทางการคืนเงินให้แก่กองทุนดังกล่าว และการจัดสรร
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Management) ร่วมกับ กสทช. ให้มีความเหมาะสมและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๑ รายการ 
งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน ๓๗๕,๗๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน ๑๘๖,๖๖๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๙.๗ และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๓๕๑,๓๒๒ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๑๕๙,๕๘๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๕.๔ ตามที่ส านักงบประมาณ
และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ  
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

                ๒. ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐติดตามและเร่งรัด     
การเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป ยกเว้นกรณี 
ดังนี ้
                     ๒.๑ เงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
                     ๒.๒ กรณีหน่วยงานใดที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อหรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
                ๓. ในการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณขอให้ทุกหน่วยงานค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น
และความเหมาะสมด้วย 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของข้าราชการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
               ๑. เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ และให้น าเงินงบประมาณในโครงการ
สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการที่กรมบัญชีกลางฝากอยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ เป็นจ านวน ๘,๕๙๑.๕๖ ล้านบาท) ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ....    
มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการคืนเงิน
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรจะต้องค านึงถึงเรื่องเวลาที่ เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางการคลัง และปฏิทินงบประมาณ       
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการงบประมาณและการคลังของประเทศที่จะน าเงินดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาประเทศโดยผ่านกลไก      
ของงบประมาณ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และบุคคลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. อนุมัติหลักการการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และบุคคลตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ .ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ  
                ๒. ส าหรับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายค่าตอบแทน เห็นควรก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานดังกล่าวในแนวทางเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรับเปลี่ยนให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแทนรายครั้ง ส่วนอัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือนให้ได้รับตามอัตราค่าตอบแทนรายครั้งที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ส าหรับบุคคล   
ที่มีความเชี่ยวชาญที่มาช่วยปฏิบัติงานนั้น เนื่องจากไม่ได้ก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน กรมบัญชีกลาง
จะพิจารณาเทียบเคียงร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อก าหนดอัตราที่เหมาะสมให้ต่อไป ตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) จากงบกลางเพ่ิมเติมให้กับก าลังพล  

ที่ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอขอรับการสนับสนุนโควตาการพจิารณา
บ าเหน็จความชอบประจ าปี (๒ ขั้น) กรณีพิเศษ เพิ่มเติมอีกร้อยละ ๓ ของจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบ
แหง่ชาติ จ านวน ๑,๐๓๓ นาย โดยให้มีผลในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ส าหรับงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอ  
ก็ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการเป็นล าดับต่อไป ตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซ่ึงประจ าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้ข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมและทหารกองประจ าการที่ปฏิบัติหน้าที่
ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ตั้งแต่วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ได้รับสิทธิการนับเวลาราชการ
เป็นทวีคูณ ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส าหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติ

ราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ   
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว          
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   

         เร่ือง  การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภยัคณะรัฐมนตรี และ
ผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี 

          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. ให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ     
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติของข้าราชการต ารวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างส่วนราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐอื่น ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีหรือช่วยปฏิบัติราชการในงานของ
คณะรัฐมนตรี โดยปรับปรุงเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และ  
ผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน อยู่ในฉบับเดียวกัน 

                  ๒. อนุมัติเป็นหลักการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐด าเนินการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนที่ปรับปรุงตามข้อ ๑ และไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ      
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ (รอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
เป็นต้นไป 

 
 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
          เร่ือง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในส่วนของอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรเพ่ิม จ านวน ๒๐ อัตรา 

ของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรน าอัตราก าลังที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอัตราก าลังภาครัฐ) จ านวน ๒๐ อัตรา 
ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน ๑๖ อัตรา และพนักงานราชการ จ านวน ๔ อัตรา ไปปฏิบัติภารกิจในการพัฒนา
ระบบการขนส่งทางรางของประเทศ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่ได้รับการจัดสรรงบประม าณเพื่อการดังกล่าวไว้แล้ว       
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ไม่ให้ส่วนราชการน าต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรไปยุบเลิกเพื่อปรับระดับต าแหน่งสูงขึ้น หรือเกลี่ยไปปฏิบัติงานอื่น
นอกเหนือจากภารกิจตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และให้เร่งน าเสนอแผนการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง และประสานกับกระทรวง 
การคลังเพื่อน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงสร้างองค์กรและฐานะทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาโดยเร็ว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางรางของประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การปรับปรุงและแก้ไขสถานการณ์ด้านการบินของประเทศไทยตามผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก ากับ

ดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight  Audit Programme-USAOP) จากคณะผู้ตรวจสอบ
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO) 

    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการการก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการและอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการในกลุ่มงาน
เชี่ยวชาญพิเศษ กลุม่งานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ เพิ่มขึ้นกรณีพิเศษ จ านวน ๔๘ อัตรา ของกรมการบินพลเรือน 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบคุคลตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รองรับการจ้างพนักงานราชการ
ตามจ านวนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมต่อไป 

 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการยกเลิกข้อความในหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่ ทก ๐๒๐๑.๖/๒๙๔๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ที่ระบุว่า 
“หากหน่วยงานใดมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมี Call Center ของตนเอง เห็นควรน าเรื่องขอเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก
เสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี” เนื่องจากแนวทางดังกล่าวไม่เคยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและไม่สอดคล้องกับ    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสารด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่เห็นชอบเป็นหลักการว่า ให้จัดตั้ง Sub Call Center    
ได้เฉพาะในหน่วยงานที่มีความจ าเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่าน้ัน โดยให้ประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งเป็นกรณี ๆ ไป 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๖ 

                ๒. การขอรับจัดสรรเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ให้กับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด เพื่อใช้เป็น Call Center ในการอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ให้กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของกรมการขนส่งทางบก เร่ือง การยกระดับการบริการประชาชนรถโดยสารสาธารณะ 

(รถแท็กซ่ีไทย DLT Check in) และการยกระดับมาตรฐานห้องน้ าสถานีขนส่งท่ัวประเทศ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการด าเนินงานของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การยกระดับการบริการ
ประชาชน รถโดยสารสาธารณะ (รถแท็กซี่ไทย DLT Check in) และการยกระดับมาตรฐานห้องน้ าสถานีขนส่งทั่วประเทศ สรุปได้ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ การยกระดับการบริการประชาชน รถโดยสารสาธารณะ (รถแท็กซี่ไทย DLT Check in) กรมการขนส่ง
ทางบกได้เร่งพัฒนาการให้บริการด้วยรถแท็กซี่ โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ   
ด้วยการประเมินผ่านแอพพลิเคช่ัน DLT Check in ร่วมประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ โดยตั้งแต่เปิดใช้บริการ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์-๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ มีผู้ดาวน์โหลดรวมกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย ในจ านวนนี้มีการแสดงความคิดเห็นและ       
เรื่องร้องเรียนที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด ๙๘๖ เรื่อง และจากข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้โดยสารอยู่ที่ ๒.๘       
จากคะแนนเต็ม ๔ นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล DLT Check in กับฐานข้อมูลทะเบียนและ
เรื่องร้องเรียนของกรมการขนส่งทางบกเพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลกระทบในการประเมินความพึงพอใจ   
การให้บริการรถแท็กซี่ พร้อมจัดกลุ่มรถแท็กซี่ที่มีปัญหาเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 
๑๕๘๔ ของกรมการขนส่งทางบกได้ด าเนินการตอบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิเสธผู้โดยสาร
มากที่สุดถึงร้อยละ ๒๖ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกน ามาใช้เพื่อพัฒนาแท็กซี่และสร้างแรงจูงใจยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ที่ท าดี โดยให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เพื่อก าหนดทิศทางการจัดระเบียบการให้บริการด้วยรถแท็กซี่อย่างมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
                    ๑.๒ การยกระดับมาตรฐานห้องน้ าสถานีขนส่งทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับมาตรฐาน        
การให้บริการด้วยการพัฒนาห้องน้ าตามสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการออกแบบห้องน้ า
ตวัอย่างมาตรฐานส าหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างห้องน้ าใหม่ภายในสถานี
ขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ พร้อมทั้งก าหนดให้จ านวนห้องน้ ามาตรฐานประเภทต่าง ๆ มีเพียงพอกับผู้ใช้บริการในสถานีทุกระดับ 
และสามารถให้ผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นใช้งานได้สะดวกปลอดภัย นอกจากนี้ สุขภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกโดยต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (Healthy Accessibility Safety : 
HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเปิดให้ใช้บริการฟรี และมีมาตรฐานการดูแลและบ ารุงรักษาห้องน้ าในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารทั่วประเทศให้อยู่ในสภาพดี ตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ ปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารในการควบคุมดูแลของ
กรมการขนส่งทางบก จ านวน ๖๐ แห่ง พร้อมกับสถานีขนส่งผู้โดยสารที่บริหารงานโดยบริษัท ขนส่ง จ ากัด และเอกชนอีก     ๙ 
แห่ง จะปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน ๔๘ แห่ง อยู่ระหว่างรอการพิจารณางบประมาณ ทั้งนี้ เป้าหมายของกรมการขนส่งทางบก คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารต้องมี
ห้องน้ าที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งานตลอดเวลา มีความพร้อมสามารถรองรับประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งนักท่องเที่ยว     
ชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเต็มภาคภูมิ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการจัดหาสถานที่พักรอผู้โดยสาร ณ จุดรับส่งผู้ โดยสารรถโดยสารสาธารณะ        
(รถแท็กซี่) ในสถานีขนส่งผู้โดยสารต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนในระหว่างที่รอรถและจัดให้มีรถแท็กซี่ให้บริการประชาชนอย่าง
เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการ
ร้องเรียนการให้บริการ แนะน าการให้บริการผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่
ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการหรือการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี่ ให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบและด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง เช่น การยึดใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และคณะกรรมการระบบการช าระเงิน สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ [เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ในการตรวจพิจารณาด้วย 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
                ๒. ให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแก้ไขให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการ 
นโยบายสถาบันการเงิน และคณะกรรมการระบบการช าระเงิน ตามจ านวนที่ระบุไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ จะท าให้องค์ประกอบของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจ านวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการที่เหลืออยู่หรือมีจ านวน
น้อยกว่าจ านวนคณะกรรมการโดยต าแหน่งซึ่งเป็นผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีผลให้ขาดการถ่วงดุลอ านาจของ
ผู้แทนในคณะกรรมการที่มาจากธนาคารแห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการคณะใดคณะหนึ่งไม่ครบองค์ประชุม คณะกรรมการ  
ที่เหลืออยู่ควรมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จึงจะสามารถประชุมต่อไปได้ รวมทั้งควรมีการบัญญัติให้มีการเปิดเผยบัญชี
ทรัพย์สินของคณะกรรมการดังกล่าวก่อนเข้ารับการด ารงต าแหน่งและหลังการออกจากต าแหน่ง ไปประกอบการพิจารณาด้วย    
แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
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                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมการออกแบบและก่อสร้าง อาคาร สถานที่ และสถานควบคุมแห่งเอเชีย คร้ังท่ี ๔ 
  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘ ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมการออกแบบและก่อสร้าง อาคาร สถานที่ และสถานควบคุม
แห่งเอเชีย ครั้งที่ ๔ (4th Asian Conference of Correctional Facilities Architects and Planners, 2015 : 4th ACCFA)     
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. สาระส าคัญของการประชุมได้มีการน าเสนอข้อมูลในการออกแบบและก่อสร้าง อาคาร สถานที่ สถานควบคุม 
ประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ ได้แก่ (๑) สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นในด้านสถานควบคุม (๒) บทบาทของนักวางแผนสถานควบคุม 
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการออกแบบสถานควบคุม (๔) ความประสงค์ของการวิเคราะห์แผนงานก่อนการบริหาร
จัดการโครงการของสถานควบคุม และ (๕) สุขอนามัยเรือนจ า (ความมั่นคง การเยียวยาและการฟื้นฟูส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่
สุขอนามัยในเรือนจ าอย่างไร?) รวมทั้งศึกษาดูงาน ณ เรือนจ ากลาง INSEIN (อินเซน) นครย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเรือนจ ากลางที่ใหญ่ที่สุด
ของเมียนมา 
                ๒. การประชุมในครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้รับประโยชน์เป็นอย่างดียิ่งในด้านทักษะ องค์ความรู้ การออกแบบในด้านต่าง ๆ 
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการออกแบบก่อสร้าง อาคาร สถานที่ สถานควบคุมในประเทศไทยให้มีความทันสมัย     
กับยุคปัจจุบัน รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการออกแบบและก่อสร้างในระดับนานาชาติของหน่วยงานรัฐ อีกทั้ง     
ยังท าให้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์และแสวงหาแนวทางการร่วมมือในการแก้ปัญหาในระดับนานาชาติของกร ะทรวงยุติธรรม    
ในด้านการบริหารจัดการ การออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่ สถานควบคุม ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้อง
ตามหลักสากล ส าหรับการประชุมการออกแบบและก่อสร้าง อาคาร สถานที่ สถานควบคุมแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๕ (Asian Conference   
of Correctional Facilities Architects and Planners, 2016 : 5th ACCFA) ก าหนดจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐเกาหลีในห้วงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ....  
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ กฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับปรุงกระบวนการขยายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี การปรับปรุง
ข้อความในประกาศขายทอดตลาดให้ชัดเจน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาด และหลักเกณฑ์การวาง
หลักประกันก่อนเข้าเสนอราคา และเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าเสนอราคาในการขายทอดตลาดมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคณะกรรมการ
ก าหนดราคาทรัพย์ให้มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับ
เพศ) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการกระท าช าเรา การคุกคามทางเพศ สิ่งอันลามก และอัตราโทษปรับในลักษณะ ๙ ตามที่กระทรวง



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

ยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และส านักงานศาลยุติธรรม อาทิ ความซ้ าซ้อนของกฎหมาย กรณีการก าหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศตามร่างมาตรา ๒๘๕/๓ 
มีความซ้ าซ้อนกับมาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้บัญญัติครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอยู่แล้ว รวมทั้งยังมีร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ  
ในการแก้ไขความผิดเกี่ยวกับการค้าหรือท าให้แพร่หลายซึ่งสิ่งลามกตามมาตรา ๒๘๗ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ด้วย จึงต้องพิจารณาความซ้ าซ้อนและความสอดคล้องกันของการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับสิ่งอันลามกตามร่างพระราชบัญญัตินี้
กับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
                ๒. มอบให้กระทรวงยุติธรรมไปพิจารณาการขอพระราชทานอภัยโทษ ทั้งระบบ โดยพิจารณาประเภทความผิด   
และระยะเวลาการรับโทษที่เหมาะสมในการขอพระราชทานอภัยโทษ เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระท าผิดมีโอกาสก่ออาชญากรรมขึ้นอีก   
ในสังคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติ
วิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการคุมประพฤติให้สอดคล้อง
กับภารกิจที่เพิ่มขึ้นของกรมคุมประพฤติ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา      
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงาน ก.พ. ที่เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็น ต้องระบุให้พนักงานคุมประพฤติเป็นต าแหน่ง   
ที่มีเหตุพิเศษ เนื่องจากมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนไว้แล้ว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ บางประการ 
โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น อันเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมิให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และเพื่อให้มีหลักประกันว่าผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครอง     
หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน     
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา โดยให้พิจารณาถึงความเช่ือมโยงกับการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ด้วย ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมาย     
ว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหส้ง่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้น าความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นที่ขัดกับกฎหมายอื่น
ไปปรับแก้ไขในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย รวมทั้งกรณีขั้นตอนการเสนอจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ   
ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ) แล้วแจ้งผล
การด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อก าหนดมาตรการ
เยียวยาและบรรเทาผลกระทบแก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   

   เร่ือง  ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ เพ่ือขอบัญญัติการจัดต้ังส านักงานกองทุนยุติธรรมไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรมยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ (เรื่อง ข้อสังเกตของ 
ก.พ. เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการไว้ในกฎหมาย) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
(เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) เพื่อขอให้มีการบัญญัติการจัดตั้งส านักงานกองทุนยุติธรรม 
ปรากฏไว้ในร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นการเฉพาะราย 
                ๒. กรณีมีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงโครงสร้างภายในกระทรวงยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรม
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงยุติธรรมขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รองรับตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 

 

 

 

 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ๙๑ 
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ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
 

 ในช่วงเดือนพฤษภาคม
รวมท้ังสิ้น ๒๗๗ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรี
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ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรใีนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ –
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จํานวนเร่ือง 

รวมท้ังสิ้น  ๒๗๗ เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 

๒๗๗

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตร ี 

๒๕๕๘ 

 

– ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

พ.ค. ๕๘

๗๙

เดือน 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๒ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๗๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๗๘ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๖๘ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๒๗ เรื่อง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
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ป, 4 

อ, 27 

รวมทั้งสิ้น  ๒๗๗  เรื่อง 

วาระเพ่ือทราบ ๑๖๘ เร่ือง (๖๐.๖๕ %) 

วาระประธานแจ้ง ๔ เร่ือง (๑.๔๔ %) 

วาระอื่น ๆ ๒๗ เร่ือง (๙.๗๕ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๗๘ เร่ือง (๒๘.๑๖ %) 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๓ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๔๖ เรื ่อง 
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา ๗๘ เรื่อง   แบ่งเป็นวาระปกติ    ๖๗  เรื่อง  วาระจร  ๑๐  เรื่อง เพ่ิมเติม  ๑ เรื่อง 
 วาระเพื่อทราบ  ๑๖๘ เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๕๘  เรื่อง  วาระจร ๑๐  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ เร่ืองพิจารณาเพ่ิมเติม 

๖๗ 

๑๕๘ 

๑๐ ๑๐ 
๑ 

วาระปกติ 

วาระจร 

วาระพิจารณาเพิ่มเติม 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๔๖  เรื่อง 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๔ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๓ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๗๗ เรื่อง ดังนี ้
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

๙ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑๐ 
๘ 

๑ 
๑ 

๕ 
๔ 

๙ 
๓ 

๖ 
๕ 

๑๒ 
๒๑ 

๖ 
๖ 
๗ 
๘ 

๒๓ 
๑๔ 

๕ 
๓ 

๑๙ 
๑๔ 

๖ 
๖๓ 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

อื่น ๆ 
รธน. 
สช. 

สสส. 
กสทช. 

สลธ.คสช. 
ผผ. 
ปง. 
ตช. 
สผ. 
สว. 
พศ. 
รล. 
อก. 
สธ. 
ศธ. 
วท. 
วธ. 
รง. 
ยธ. 
มท. 
พณ. 
พน. 
ทก. 
ทส. 
คค. 
กษ. 
พม. 
กก. 
กต. 
กค. 
กห. 
นร. 

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๗๗  เรื่อง 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๕ 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย 
 เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจ าแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จ าแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป) 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 
 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๖๘ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน 
๑๐๙ เรื่อง  
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป 
๒๓๕ เรื่อง 
๘๔.๘๔ % 

เรื่องกฎหมาย 
๔๒ เรื่อง 

๑๕.๑๖ % 

นโยบายรัฐบาล, 
168, 60.65% ไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล, 
109, 39.35% 

รวมทั้งสิ้น  ๒๗๗  เรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๗๗  เรื่อง 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๖๘ เรื่อง 
๖๐.๖๕ % 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๐๙ เรื่อง 
๓๙.๓๕ % 

 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๖ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

 
แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๕ 

๔๐ 

๖ ๔ ๕ 

๓๗ 

๕ ๓ 
๗ 

๔๙ 

๗ 

     

จ านวนเร่ือง 

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

นโยบาย 

รวมทั้งสิ้น  ๑๖๘  เรื่อง 

(๑)  
 

(๒)   
 

(๓)   
 

(๔)   
 

(๕)   
 

(๖)   
 

(๗)   
 

(๘)   
 

(๙)   
 

(๑๐)   
 

(๑๑)   
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๗ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๑๗ 

๔๓ 

๕๖ 

๘ 

๓๗ 

๗ 

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

(๖)   
 

(๕)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๖๘  เรื่อง 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

 

 
 

 

     

 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๘ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมตทิี่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีที่ด าเนินการ ในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๓๕ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 
 

 
 

 
 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๘ มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๒๒ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 
 

 

ภาคตะวันตก
จ านวน ๑ เร่ือง

๒.๘๖ %ภาคกลาง
จ านวน ๕ เร่ือง

๑๔.๒๘ %

ภาคเหนือ
จ านวน ๑๐ เร่ือง

๒๘.๕๗ %

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

จ านวน ๔ เร่ือง
๑๑.๔๓ %

ภาคใต้
จ านวน ๑๑ เร่ือง

๓๑.๔๓ %

ภาคตะวันออก
จ านวน ๒ เร่ือง 

๕.๗๑ %

กทม.และปริมณฑล
จ านวน ๑ เร่ือง 

๒.๘๖ %
ทั่วประเทศ

จ านวน ๑ เร่ือง 
๒.๘๖ %

๑๑
๒๒

๑๔

๕๒

๗
๔

๑๓ ๗ ๙
๕ ๕

๑๖

๑
๗ ๘

๔
๑๓ ๑๑

๔ ๒ ๔ ๑
๒๐

๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

รวมทั้งสิ้น  ๓๕  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๙ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
         ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงพฤษภาคม ๒๕๕๘ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๖๖๓/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] 
๒. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ๑๘๕๖๒/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] 
๓. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... ๑๘๕๓๓/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘] 
๔. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. .... 
๑๗๗๙๙/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] 

๕. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... 
และร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวม ๒ ฉบับ 

๑๗๓๖๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] 

๖. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(บทบัญญัติว่าด้วยการจ านองอากาศยาน) 

๑๗๓๕๗/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] 

๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 

๑๗๓๐๔/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๑๖๘๓๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] 

๙. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๑๖๗๘๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ).... 

๑๖๕๓๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘] 

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๙๓๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] 
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

[มาตรการป้องกันการก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)] 

๑๕๙๑๙/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘] 

 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐ 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๔๐ 
รวม ๔๐ 

 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

 

 เรื่องท่ีเป็นพระราชก าหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และกฎ ก.พ. 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ มีจ านวน ๔๙ ฉบับ จ าแนกตาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้ 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช 
ก าหนด 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ กฎ ก.พ. เบ็ดเตล็ด 

ส านักนายกรัฐมนตรี  ๕ ๑ ๑     
กระทรวงกลาโหม  ๑       
กระทรวงการคลัง   ๓ ๒     
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ๑       
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ๒      
กระทรวงคมนาคม   ๑๑  ๑    
กระทรวงมหาดไทย   ๑ ๓     
กระทรวงยุติธรรม      ๑   
กระทรวงศึกษาธิการ   ๖ ๑     
กระทรวงแรงงาน   ๑ ๑     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ๑     
กระทรวงอุตสาหกรรม   ๑   ๑   
หน่วยงานอื่น ๆ  ๔       

รวม  ๑๑ ๒๖ ๙ ๑ ๒   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๑ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี รล. ส านักราชเลขาธิการ 

กห. กระทรวงกลาโหม พศ. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ
กค. กระทรวงการคลัง ตช. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
กต. กระทรวงการตา่งประเทศ  ปง. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา สผ. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ผผ. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คค. กระทรวงคมนาคม กสทช. ส านักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สสส. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สช. ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
พน. กระทรวงพลังงาน สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

พณ.   กระทรวงพาณิชย ์ รธน. คณะกรรมการยกรา่งรัฐธรรมนูญ 

มท.   กระทรวงมหาดไทย อ่ืน ๆ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปญัหาการกระท าประมงผิดกฎหมาย 

ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   

รง.   กระทรวงแรงงาน   

วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   

วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   

ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   
สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

 



 




