
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี 
และรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรี 
ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 
(วันท่ี ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 



     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 มีนาคม ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น CD 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ

มติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี

ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องท่ีเป็นมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลา

ดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น รายงานสถานการณ์และการแก้ไข

ปัญหาด้านการประมงของประเทศไทย แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง และโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน

ของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบ การบริหารราชการแผ่นดินของ

คณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน

เก่ียวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารน้ีแก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย 

                                                                                  

                                                                                 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

                                                                                                       มีนาคม ๒๕๕๘ 



 

 - ๑ - 

 
 
 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

การจัดท าเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

๗๗๖๙/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์
ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม" พ.ศ. ....  

๘๓๔๔/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑ 

การจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม  ๑๐๙๗๘/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงวัฒนธรรม  

๑๐๙๙๐/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๒ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๔  ๑๑๑๐๒/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๓ 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘   ว ๗๙/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๓ 

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

รายงานผลการด าเนินงานประเด็นเรื่องส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน–
๒ กันยายน ๒๕๕๗) ของกระทรวงแรงงาน  

๗๒๐๕/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๔ 

ร่างกฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ พ.ศ. ....  ๗๓๗๐/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๕ 

ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ พ.ศ. ....  ๗๓๘๕/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๕ 

การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา  ๗๙๒๒/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๕ 

รายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาด้านการประมงของประเทศไทย  ๘๖๒๘/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๖ 

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒  ๘๘๓๒/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๗ 

ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย  
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  

๙๒๕๔/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๘ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพ่ือน าส่งเข้ากองทุนเพ่ือการส่ง
คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ  

๑๑๕๓๖/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๘ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

  

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม  
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ ๑๕ 

๘๔๘๗/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๙ 

สารบัญ 
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     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ครั้งที่ ๔  

๗๒๕๙/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๙ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  

๗๔๒๖/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๙ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมาย
ระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรม      
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

๗๖๑๒/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM  Retreat)  ครั้งที่ ๒๑ 
ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  

๘๓๓๓/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑ 

ผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรี  
ประจ าห้องว่าการรัฐบาล สปป.ลาว และการเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน   
ณ จังหวัดมุกดาหาร  

๘๗๓๕/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑ 

รายงานผลการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ๘๓๓๐/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๒ 

สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๐ และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๐  
ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู  

๘๔๙๘/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๓ 

ผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

๘๓๙๘/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๓ 

ขอความเห็นชอบร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนาม  
ในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  

๘๔๒๘/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๔ 

การรับรองร่างกรอบการด าเนินงานลดความเสี่ยงภัย หลังปี ๒๕๕๘ ส าหรับ  
การประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ 
ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น  

๘๘๕๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๔ 

การช่วยเหลือลูกเรือประมง การเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ 
(๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) การเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการ 
(๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) และการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒๘ ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (๒๘ กุมภาพันธ์-
๕ มีนาคม ๒๕๕๘)   

๘๕๘๙/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๕ 

สรุปผลการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ประจ าปี ๒๕๕๘ ของ
รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)  

๙๔๑๖/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๖ 

สรุปผลการเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่าง
วันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

๙๑๔๙/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๖ 
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แผนการเข้าร่วมประชุมและการน ามิติทางวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลกของ
กระทรวงวัฒนธรรม  

๙๑๔๗/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๗ 

ผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  

๙๒๔๖/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๘ 

รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรสเปนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

๙๓๙๖/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๘ 

ภารกิจของนายกรัฐมนตรีระหว่างการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติระดับโลก     
ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘  

๙๓๒๕/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๙ 

ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโตโก  

๙๔๐๗/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๙ 

ผลการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

๙๔๐๐/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๐ 

ร่างปฏิญญาทางการเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของการประชุมระดับโลก
ว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ ๔  

๙๒๙๘/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๐ 

การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)  

๙๓๗๖/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๑ 

การสมัครของไทยเพ่ือเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก  
(Pacific Alliance)  

๙๘๗๙/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๑ 

ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๘  

๙๖๔๒/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๑ 

การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๐๗  
เป็นฉบับปี ๒๐๑๒ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลี  

๙๗๓๒/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๒ 

ความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ฉบับแก้ไข  ๙๓๓๙/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๒ 

การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  

๙๓๘๘/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๓ 

ขออนุมัติกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย-เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ ๒  

๙๗๘๒/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๓ 

ขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ทางเรือระหว่างไทยกับสิงคโปร์  

๙๗๐๘/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๓ 

องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๑๓  

๑๐๘๗๙/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๔ 

ผลการเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี  ๑๐๗๙๔/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๔ 

รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๙ 
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ เกาะลังกาวี 
ประเทศมาเลเซีย  

๑๐๗๓๒/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๕ 
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ขออนุมัติการจัดท าและลงนามความตกลงการจัดตั้งส านักเลขาธิการระดับ  
ภูมิภาคส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ  
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน  

๑๑๑๔๖/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๕ 

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน 
ครั้งที่ ๑  

๑๐๗๖๖/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๒๖ 

รายงานผลการเยือนสหรัฐอเมริกา  ๑๑๐๓๐/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๒๖ 

รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินเดีย  ๑๑๑๑๓/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๒๗ 

รายงานผลการเยือนประเทศญี่ปุ่น  ๑๑๑๑๕/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๒๗ 

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม UNWTO/UNESCO World Conference   
on Tourism and Culture : "Building a New Partnership"  

๑๑๙๓๘/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๒๘ 

ผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๒  ๑๐๙๙๓/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๒๘ 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย- 
เวียดนาม ครั้งที่ ๒  

๑๑๙๔๙/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๒๙ 

การให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙  ๑๑๘๙๑/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๒๙ 

ขออนุมัติเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory 
on Health Systems and Policies  

๑๑๕๘๐/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๒๙ 

การน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการประมง  

๑๑๖๖๙/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๓๐ 

ขออนุมัติการจัดท าและลงนามแผนการด าเนินกิจกรรม (Joint Action Programme) 
ด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับรัสเซีย ค.ศ. ๒๐๑๕–๒๐๑๗  

๑๑๙๒๘/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๓๐ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างปี ๒๕๕๘–๒๕๖๐  

๑๑๕๔๗/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๓๑ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

การด าเนินโครงการพัฒนาเมืองในส่วนที่ค้างอยู่ต่อไปให้แล้วเสร็จ ตามมติ คสช.    ๘๓๓๕/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๓๒ 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สี่ และภาพรวมของปี ๒๕๕๗  ๘๔๓๘/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๓๒ 

การด าเนินการตามโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  

๙๖๑๓/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๓๒ 

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่     
ผูท้ีเ่ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ ๑๐๗๑๙/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๓๓ 

การปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานของผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง 
บทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer - CGEO)  

๑๑๕๙๘/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๓๓ 
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 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ     
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน 

  

รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
ประจ าปี ๒๕๕๗  

๙๔๙๕/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๓๓ 

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

ร่างกฎหมายและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการออมแห่งชาติ   ๘๐๘๒/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๓๔ 

การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๙๙๐๖/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๓๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on 
the Status of  Women - CSW) สมัยที่ ๕๙  

๑๐๙๘๔/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๓๕ 

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ๑๑๕๑๗/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๓๖ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... 

๙๗๑๙/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๓๖ 

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....  ๗๗๕๙/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๓๘ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  ๑๐๘๙๕/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๓๘ 

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 
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     ๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....  ๗๕๔๙/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๓๙ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  ๗๖๔๕/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๓๙ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....  ๘๖๙๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๓๙ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  ๘๕๕๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๔๐ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  ๙๗๕๐/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๔๐ 

     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

  

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

ร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ๗๗๗๔/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๔๑ 

ขออนุมัติหลักการให้โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับเงิน
อุดหนุนรายบุคคลตามสิทธิของโรงเรียนการกุศล  

 ๑๑๓๗๑/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๔๑ 

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
 ๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ    
     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-
ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร  

๑๐๗๙๘/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๔๑ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน  ๑๐๘๒๕/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๔๒ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเลย  ๑๐๘๑๑/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๔๔ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง  ๑๑๑๗๙/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๔๕ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย  
การคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. ....  

๑๑๗๓๔/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๔๖ 

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
สรุปผลการด าเนินงานรณรงค์ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของกระทรวงวัฒนธรรม  ๗๓๑๗/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๔๖ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน 

  

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....   ๘๗๐๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๔๗ 
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ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับการผลิต 
สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....  

๑๑๗๑๖/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๔๗ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ....  ๑๑๔๗๔/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๔๗ 

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง 
เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาส       
ราชนครินทร์  

๑๑๕๒๘/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๔๗ 

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....  ๘๕๔๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๔๘ 

    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
แผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ ๒๕๕๘ ของกระทรวงคมนาคม  

๑๑๕๐๑/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๔๘ 

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดให้
ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้
สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสีย      
ค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และ
อัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๑๓๕๔/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๔๙ 

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
พ.ศ. ....  

๑๑๓๒๓/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๔๙ 

    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   
ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

๑๐๗๗๕/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๔๙ 

การจัดกิจกรรมฟุตบอลหญิงมหากุศล ว(ล) ๘๙๗๙/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๕๐ 

     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

         ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 
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๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา         
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   

๘๘๐๐/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๕๑ 

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (กพข.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  

๘๔๖๓/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๕๑ 

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๘  ๙๒๔๑/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๕๒ 

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....  

๙๓๑๕/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๕๓ 

รายงานการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ๑๐๙๓๕/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๕๓ 

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ว ๕๕/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๕๓ 

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ว ๖๕/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๕๔ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ ๑ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

๘๕๘๓/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๕๔ 

ขออนุมัติโครงการและการกู้เงินส าหรับโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒  

๙๘๘๖/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๕๔ 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
รายงานผลการจัดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพและการพัฒนาตลาดกล้วยไม้  ๗๔๗๑/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๕๕ 
ขออนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจ าหน่ายหนี้เป็นสูญในกองทุน
หรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

๑๑๗๘๖/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๕๖ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาการส่งออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(เพ่ิมองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาการส่งออก)  

๘๔๐๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๕๖ 

ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....  ๘๖๒๐/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๕๖ 

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   
วิถีปฏิบัติในการเล่นน้ าในประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทย  ๑๐๗๔๙/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๕๗ 

รายงานสรุปโครงการของขวัญให้ประชาชนทุก ๓ เดือน (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘) 
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  

๑๐๙๔๐/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๕๗ 

ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
จ านวน ๓ ฉบับ  

๑๑๔๖๓/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๕๘ 
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 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    

ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 
  

แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง  ว ๖๗/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๕๘ 
 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
  

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประตูระบายน้ า
และอ่างเก็บน้ าของกรมชลประทาน  

๘๑๒๐/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๕๙ 

ขอปรับเพ่ิมเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  

๘๖๖๖/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๕๙ 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)  ๙๖๖๐/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๖๐ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา และ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษี        
เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศและมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม    
การจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ)  

๘๖๑๒/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๖๑ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม ๕ ฉบับ  (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
กิจการโรงเรียนเอกชนและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา)  

๘๖๔๙/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๖๑ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา)  

๙๘๒๗/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๖๑ 

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   
ขออนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนของกรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบทโดยใช้เงินกู้  

๗๙๓๑/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๖๒ 

การด าเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้า  
สายสีน้ าเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงเตาปูน–ท่าพระ  

๘๘๑๖/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๖๒ 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นโยบายของคณะกรรมการ  
โครงการและแผนงานในอนาคตของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

๑๑๑๔๑/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๖๓ 

ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารโครงการภายใต้บันทึก  
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ       
ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕  

๑๐๗๖๙/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๖๓ 



 

 - ๑๐ - 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 
และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๐๖๔๕/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๖๔ 

แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕  
และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ (Action Plan)  

๑๑๑๑๙/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๖๔ 

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ  
บริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  

๑๑๕๒๑/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๖๕ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากรทางอนุมัติ ด่านพรมแดนและ
ด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองค า
บ้านสบรวกไทย-ลาว และบริเวณจุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองค า ไทย-เมียนมา)    

๑๑๒๒๔/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๖๖ 

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

ร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
พ.ศ. ....  

๑๑๕๕๑/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๖๖ 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสากิจ 
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  

การขอต่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  ๗๘๐๑/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๖๖ 

ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี 
(O/D)  

๗๘๖๔/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๖๗ 

รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-
ธันวาคม ๒๕๕๗)  

๘๗๘๘/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๖๗ 

ขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการเงินของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
บริการสาธารณะ (PSO) และโครงการอุดหนุนมาตรการลดค่าครองชีพ  

๙๖๓๑/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๖๗ 

รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๙๗๖๑/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๖๘ 

ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๙๙๔๑/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๖๘ 

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒  ๙๙๔๘/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๖๙ 

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าไตรมาสที่ ๑ 
(๑ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ   
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน- 
๒ กันยายน ๒๕๕๗)  

๗๒๐๗/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๗๐ 

ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง 
(กปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  

๗๔๘๔/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๗๐ 

ผลการปฏิบัติงานและแนวทางด าเนินงาน (Road Map) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ 

๘๗๒๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๗๑ 



 

 - ๑๑ - 

การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ๗ กลุ่ม จังหวัด
นครราชสีมา ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

๑๐๗๒๒/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๗๒ 

การด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช  ๑๑๙๖๓/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๗๒ 

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร  

๑๑๓๑๖/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๗๓ 

โครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด
ปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร  

๑๑๗๙๔/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๗๓ 

ขอยุติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖    
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง มาตรา ๒๑ ทวิ  

๑๑๙๕๖/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๗๔ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  ๗๔๒๑/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๗๔ 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  ๗๕๙๔/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๗๕ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

รายงานผลการด าเนินการตามประเด็นส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๓ เดือน 
(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗)  

๗๒๐๘/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๗๕ 

การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลส าหรับ  
ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
จังหวัดปัตตานี  

๙๘๕๙/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๗๕ 

โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs  ๙๔๘๑/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๗๖ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชัน  
บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที ่ 

ว ๕๘/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๗๖ 

ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศของเอเปค 
ปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๓  

๑๑๕๕๙/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๗๗ 

การประมูลคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม  ๑๐๗๕๘/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๗๗ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  



 

 - ๑๒ - 

ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ
ด้านการเงิน ฉบับที่ ๖ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน  

๗๗๘๖/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๗๘ 

รายงานผลโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐอินเดีย 
และงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร  

๘๔๖๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘]     ๗๘ 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม  
ล าไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  

๙๖๒๖/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘]     ๗๙ 

การลงนามร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Protocol on the Legal Framework to 
Implement the ASEAN Single Window)  

๙๔๗๗/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘]     ๗๙ 

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–คูเวต  ๑๑๔๙๘/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘]     ๘๐ 

ยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ การเปิดเจรจา
จัดท าความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน และการเปิดเจรจาจัดท าความตกลง
การค้าเสรีไทย-ตุรก ี 

๑๑๗๒๖/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘]     ๘๐ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ   
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่านสิงขร  ๑๑๑๙๖/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๘๑ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

Road Map การบูรณาการการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการส ารวจระยะไกล
ทางอากาศและดาวเทียม  

๑๐๗๘๒/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘]    ๘๒ 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของไทย  ๑๐๗๖๑/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๘๒ 



 

 - ๑๓ - 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มี โครงสร้างพื นฐาน     
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  

มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ   ๗๓๑๘/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๘๓ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

  

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย  
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒ (Thailand's  Revised  National  Ivory  Action  Plan-NIAP)  

๑๐๖๗๘/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๘๕ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๓ เกี่ยวกับการจัดการ
และการใช้ประโยชน์จากงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างของกลางที่อยู่ในความครอบครอง 
ของทางราชการ และขอความเห็นชอบแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์
งาช้างของกลาง  

๑๐๗๕๓/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๘๕ 

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่  

๑๐๘๙๘/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๘๖ 

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

(ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘– 
๒๕๖๔  

๘๗๖๕/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๘๖ 

ขอเสนอโครงการตามแผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมง  ๑๑๗๕๓/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๘๗ 

การปรับโครงสร้างการผลิตและความม่ันคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์  ๑๑๖๑๙/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๘๗ 

   ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
 ที่ดินของรัฐ 

  

   ๙.๔  บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  



 

 - ๑๔ - 

    ๙.๕ เร่งรดัการควบคมุมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย     

รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นท่ี ๑๐ จังหวัด ภาคเหนือ  ๗๖๐๕/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๘๘ 

สรุปสถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควันในพื้นท่ี ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ  ๙๘๖๙/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๘๘ 

สรุปสถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควันในพื้นท่ี ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ  ๑๐๗๖๓/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๘๙ 

ร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๔  

๙๕๙๕/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๙๐ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๖/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๙๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๙๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๖/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๙๔ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๗๑/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๙๖ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๗๘/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๙๗ 

การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘  ๗๔๔๒/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๙๙ 

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายส าคัญและ 
เร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  

๗๖๕๕/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๐ 

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ   
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

ว(ล) ๗๒๕๐/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๐ 

การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ของส านักงบประมาณ  

ว ๕๗/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๐ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๗๗๘๔/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๑ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๘๔๒๕/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๒ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๙๕๐๗/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๒ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๐๙๐๔/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๒ 

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๑๔๐๔/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๓ 

การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๘  

ว(ล) ๗๖๐๔/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๓ 

การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๘  

ว(ล) ๑๐๗๖๐/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๓ 

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ  ว ๕๔/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๓ 

การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ๗๗๖๘/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๔ 

การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ว(ร) ๖๗/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๔ 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวง  
มหาดไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน  

๘๒๑๗/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๔ 



 

 - ๑๕ - 

ประเด็นการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่  
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)  

ว ๕๙/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๕ 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินการของกรมบังคับคดีเรื่องการประเมินผลจดัอันดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2016)  

๘๔๙๔/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๕ 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับทบทวน 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด   
และค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  

๘๘๗๗/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๖ 

รายงานการสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ  

๘๗๓๓/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๖ 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘) ๙๒๕๖/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๖ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)  

ว ๖๓/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๗ 

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๙๓๑๐/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๘ 

การแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ  ๙๘๗๗/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๘ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ  ว ๗๖/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๙ 

ผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๗  ๑๐๖๔๑/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๙ 

รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑- 
ครั้งที่ ๑๒ (ส าหรับการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ถึง ครั้งท่ี ๔๗/๒๕๕๘)  

๑๑๐๙๒/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๙ 

การด าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติสนับสนุนการด าเนินการ     
ตามนโยบายรัฐบาล  

๑๑๕๐๕/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๑๐๙ 

การเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงต่อคณะรัฐมนตรี  ๑๒๐๒๐/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๐ 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

  

ขออนุมัติปรับเพ่ิมอัตราเบี้ยเลี้ยงทหาร เบี้ยเลี้ยงผู้ต้องขังหรือผู้ถูกควบคุมตัว
และค่าอาหารผู้เจ็บป่วย  

๗๕๐๓/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๐ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก าหนด
ส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพ้ืนที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอ านาจศาลมณฑลทหาร พ.ศ. .... รวม  ๓ ฉบับ 

๙๔๕๘/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๑ 

การขอปรับปรุงสวัสดิการการรักษาพยาบาลในส่วนของค่ารักษาพยาบาล  
ประเภทผู้ป่วยนอกของสถานพยาบาลเอกชน (ของการไฟฟ้านครหลวง)  

๑๑๕๐๙/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๑ 

ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
เงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๑๓๔๔/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๒ 

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....  

๑๑๕๘๘/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๒ 



 

 - ๑๖ - 

       ๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๘๓๙๔/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๒ 

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการ ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิน  
ภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมิน  
ภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  

๘๐๐๐/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๔ 

ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ....  ๘๐๔๓/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๔ 

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ        
[ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก)]  

๗๘๐๘/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๔ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....  

๘๕๙๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๕ 

ร่างกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. .... 

๘๓๖๔/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๘๕๖๐/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๕ 

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....  ๙๗๔๓/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๖ 

ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๙๖๗๗/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๖ 



 

 - ๑๗ - 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ  

๙๘๓๔/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๖ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๐๖๕๕/๕๘ [๒๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๗ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

๘๘๖๐/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ    
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๘๕๙๘/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๗ 

รายงานผลการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในชุมชนในภูมิภาค
อาเซียน  

๙๒๙๑/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๑๗๔๒/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘] ๑๑๘ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุตธิรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

      ๑๑.๔ น้า เทค โนโลยีที ่ท ันสมัยและความรู ้ท า ง                
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้าเนินคดี
ทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  

 



 

 

 

- ๑๘ - 

 
 

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๑๑๙ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๑๒๐ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๑๒๑ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๑๒๒ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี  : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย  ๑๒๓ 
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ 
                           ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 ๑๒๓ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   
      ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๑๒๔ 
      ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๑๒๕ 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ด าเนินการ  ๑๒๖ 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๑๒๗ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติ 
      ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

      ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ๑๒๙ 
      ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ  ๑๓๐ 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๑๓๑ 
ตารางอักษรย่อ   

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปกป้องและเชิดช ู

สถาบนัพระมหากษัตริย์ 
 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การจัดท าเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลอง

พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็น   
การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาล
ทั้งในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมน าจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ตอ่ไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม" 
พ.ศ. .... 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน
เพื่อมนุษยธรรม” พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 
ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ทองค า ราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาท หน่ึงชนิด เหรียญกษาปณ์เงินราคาแปดร้อยบาท 
หนึ่งชนิด และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคายี่สิบบาท หนึ่งชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัล
นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” ในวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรายงานว่า เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสักการะเทิดทูนและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่ออนุชนรุ่นหลังสืบไป รวมทั้งเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวและแหล่ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก จึงมีแนวความคิดจะจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์
แห่งสยามขึ้นในพื้นที่ของกองทัพบก บริเวณฝั่งตรงข้ามสวนสนประดิพัทธ์ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การด าเนินงานจัดสร้าง
ในภาพรวม จะมีโครงสร้างหลักท่ีส าคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม จ านวน 
๗ พระองค์ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนที่สอง ลานอเนกประสงค์ เป็นพื้นที่ส าหรับใช้กระท าพิธีส าคัญของ
กองทัพบก และรับรองบุคคลส าคัญจากต่างประเทศในโอกาสที่มาเยือนอย่างเป็นทางการ และส่วนที่สาม อาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จ
พระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม จัดสร้างอยู่บริเวณใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทั้งนี้ ได้ประสานขอความร่วมมือจากกรมศิลปากร ในการออกแบบ
และปั้นพระบรมรูปต้นแบบ การออกแบบแท่นฐาน รวมถึงองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อให้การจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์
เป็นไปอย่างถูกต้อง งดงาม และสมพระเกียรติ ส าหรับงบประมาณในการก่อสร้างจะเป็นลักษณะของการประสาน ขอความร่วมมือ
และเชิญชวนหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการจัดสร้าง ท้ังนี้ กระทรวงกลาโหม
ก าหนดจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
                ๒. หากกระทรวงกลาโหมมีความจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนการจัดสร้างจากเงินงบประมาณด้วย ก็ให้
กระทรวงกลาโหมด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 
 ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงวัฒนธรรม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งประกอบด้วย โครงการและกิจกรรมในมิติของศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่แสดงถึง
พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม       
ตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ด้านศาสนา ได้แก่ 
                    ๑.๑ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                    ๑.๒ โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัด          
ในกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
                ๒. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 
                    ๒.๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ   
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
                    ๒.๒ โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                    ๒.๓ โครงการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                ๓. ด้านดนตรี วรรณศิลป์ และนาฏศิลป์ ได้แก่ 
                    ๓.๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการดนตรี 
                    ๓.๒ โครงการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
                    ๓.๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 
๖๐ พรรษา 
                ๔. ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ 
                    ๔.๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                    ๔.๒ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 2nd International Conference Study of Oriental 
Lacquer initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the Revitalization of Thai Wisdom 
                    ๔.๓ โครงการประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง 
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต่างประเทศ 
 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปปฏิบัติต่อไป ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ สรุปสาระส าคัญของร่างนโยบายฯ ได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ค่านิยมหลักของชาติ โดยยึดถือตามค่านิยมหลักของชาติ ๑๒ ประการ 
                    ๑.๒ นโยบาย ได้จัดล าดับความส าคัญโดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลัก    
ของชาติอันเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดปลอดภัยและผลกระทบต่อความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์ส าคัญ” 
ก าหนดเป็นสองส่วน ได้แก่ 
                          ๑.๒.๑ ส่วนที่ ๑ นโยบายส าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของประเทศ ๓ นโยบาย คือ   
(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
(๒) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ และ (๓) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
                          ๑.๒.๒ ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ๑๓ นโยบาย คือ (๑) จัดระบบบริหารจัดการชายแดน
เพื่อป้องกันและแก้ปญัหาข้ามพรมแดน (๒) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ (๓) ปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (๔) จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง (๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน 
ความมั่นคงภายใน (๖) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน (๗) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร์ (๘) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๙) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
(๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (๑๑) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ (๑๒) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ และ (๑๓) เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
                    ๑.๓ แนวทางขับเคลื่อนนโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
                          ๑.๓.๑ ก าหนดให้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ เป็นกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านความมั่นคง
ของรัฐบาล และเป็นกรอบด าเนินการด้านความมั่นคงในการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีของส านักงบประมาณ 
                          ๑.๓.๒ กลไกการบริหารจัดการ สภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นกลไกหลัก
ในการอ านวยการและขับเคลื่อนในระดับชาติ และมีคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกลไกสนับสนุนในการก ากับ 
ติดตาม บูรณาการและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
                          ๑.๓.๓ การแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบ ก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักเป็นเจ้าภาพประสานและ
บูรณาการนโยบายทั้ง ๑๖ นโยบาย และมีหน่วยรับผิดชอบร่วมในแต่ละแนวนโยบายย่อย 
                ๒. ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับตารางการแบ่งมอบหน่วยงาน
รับผิดชอบในการด าเนินการตามร่างนโยบายฯ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การจัดการ
ความเสี่ยงสาธารณภัย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการจัดการสาธารณภัย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๔ 

                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้ส านักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความส าคัญ
ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
                    ๑.๔ มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละระดับจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์และบรรจุแผนงานและโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีด้วย 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ 
องค์ความรู้ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่ประชาชน
และชุมชนเพื่อเตรียมรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และให้มีกระบวนการรับรู้ถึงภัยหรือแจ้งเตือนภัยที่จะ
เกิดขึ้นก่อนล่วงหน้า (Early warning) ให้นานที่สุดตามแต่ลักษณะของภัย เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and 
Mitigation) ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียจากสาธารณภัย ลดภาระด้านงบประมาณ การจัดการในภาวะฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการเผชิญเหตุ 
(Response) การบรรเทาทุกข์ (Relief) และการฟื้นฟู (Recovery) การก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงาน
ที่เป็นส่วนสนับสนุนต้องมีผู้รับผิดชอบประจ าและประสานงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
การสนับสนุนให้หน่วยงานในระดับจังหวัดและท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ในแผนการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการจัดท าแผนที่เสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนและการพัฒนาระบบ       
การบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับท้องถิ่น ชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๓. เห็นชอบโครงสร้างการปฏิบัติงานระบบการแจ้งเตือนภัยที่ควรมีการเช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การรายงานข้อมูลเพื่อการแจ้งเตือนไปสู่ระดับนโยบายได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ รวมทั้งให้กระบวนการแจ้งเตือนภัย
สามารถด าเนินการได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้มีการเช่ือมโยงระบบระหว่างระดับ
นโยบายที่ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Operation Centre : PMOC) กับระดับปฏิบัติที่กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อให้การสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีเอกภาพยิ่งข้ึน 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานประเด็นเร่ืองส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษา   
 ความสงบแห่งชาติ (ต้ังแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน–๒ กันยายน ๒๕๕๗) ของกระทรวงแรงงาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประเด็นเรื่องส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน-๒ กันยายน ๒๕๕๗) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การด าเนินงานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการภายใต้มาตรการต่าง ๆ 
เพื่อให้มีการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การจัดระเบียบบริษัทจัดหางาน สาย/นายหน้า 
การจัดระเบียบแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว การจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานภาคประมง การตรวจป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์ การเพิ่มความพยายาม
ในการระบุเหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การยกระดับการคุ้มครองแรงงาน การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน    
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
                ๒. การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)     
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในลักษณะไป -กลับ แนวทางการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานไทยบริเวณชายแดนและแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการด าเนินงานสนับสนุนของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ รวมอยู่ด้วย ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ พ.ศ. .... 
          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ด าเนินการกับแรงงานต่างด้าว จ านวน ๔ กลุ่ม 
                          ๑.๑.๑ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จะได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท างาน จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจาก
แรงงานกลุ่มนี้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด โดยอนุญาตให้ท างานต่อได้อีกไม่เกิน ๒ ปี หลังสิ้นสุดการอนุญาต ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แล้ว 
เมื่อครบก าหนดแรงงานกลุ่มนี้ต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และสามารถกลับเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
(ตาม MOU) ได้ในโอกาสต่อไป 
                          ๑.๑.๒ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตท างานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับ
บัตรใหม่ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และขอรับใบอนุญาตท างาน ซึ่งแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว เป็นเวลา ๑ ปี และได้รับอนุญาตให้ท างานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาต
ท างานต่อไปอีก ๒ ปี 
                          ๑.๑.๓ กลุ่มที่ไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ และขออนุญาตท างาน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ให้ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม และผลักดันส่งกลับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
                          ๑.๑.๔ กลุ่มผู้ติดตาม ให้ผู้ติดตามมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่พร้อมกับแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ติดตามที่มารายงานตัวจะมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวตามข้อ ๑.๑.๑ หรือ ๑.๑.๒ 
แล้วแต่กรณี ส าหรับผู้ติดตามที่ไม่มารายงานตัวจะต้องถูกด าเนินการผลักดันพร้อมแรงงานต่างด้าวตามข้อ ๑.๑.๓ 
                    ๑.๒ การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 
                          ๑.๒.๑ การแก้ไขปัญหาระยะสั้นโดยการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ให้ด าเนินการ
ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (จดทะเบียน
ปีละ ๒ ครั้ง) และให้นายจ้างยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว และให้น าแรงงานต่างด้าวไปท าทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ 
ประกันสุขภาพ และขออนุญาตท างาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในพื้นที่จังหวัด
ชายทะเล ตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  
                          ๑.๒.๒ การแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยการน าเข้าแรงงานประมงต่างด้าวถูกกฎหมายตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เสนอ ๗ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การลงทะเบียนแรงงาน นายจ้าง และรวบรวมความต้องการแรงงานประมง (๒) การรับสมัครแรงงานไทย
และการอนุมัติน าเข้าแรงงานต่างด้าว (๓) การคัดเลือกบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมายกรณีน าเข้าแรงงานต่างด้าว (๔) การน าเข้า
แรงงานต่างด้าว สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนสมาชิก หรือนายจ้างประมง ประสานการด าเนินงานกับบริษัท
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๖ 

จัดหางาน (๕) การดูแลแรงงานประมงก่อนลงเรือ โดยการปฐมนิเทศ ช้ีแจงข้อปฏิบัติให้แรงงานทราบ (๖) การควบคุมตรวจติดตาม
เรือประมงและแรงงานบนเรือ และ (๗) การลงโทษหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
 ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงานสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
                    ๑.๓ การปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรั ฐบาล
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา ให้กระทรวง
แรงงานขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับระยะเวลา
การกลับเข้าท างานใหม่ของแรงงานต่างด้าวหลังท างานครบก าหนด ๔ ปี จากเดิมก าหนดไว้ ๓ ปี ลดลงเหลือ ๓๐ วัน เพื่อความต่อเนื่อง
ของการท างานและสอดคล้องกับระยะเวลาการเตรียมการจัดท าเอกสารเพื่อกลับเข้ามาท างานใหม่ รวมทั้งแรงงานได้กลับไปเพื่อพักผ่อน
อยู่กับครอบครัวหลังจากเข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์          
ให้ด าเนินการโดยหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และให้มีมาตรการบังคับในการซื้อบัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าวควบคู่      
ไปกับการตรวจสัญชาติ เพื่อการออกใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว และใบอนุญาตท างานตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมทั้งก าหนดหน่วยประสานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มอบหมาย
ให้กระทรวงสาธารณสุขก าหนดรายละเอียดการพัฒนาระบบและด าเนินงานด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพคนต่างด้าว
ทั้งระบบ ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน
และเป็นระบบ โดยให้ครอบคลุมถึงแรงงานสัญชาติเวียดนาม บังกลาเทศ เนปาล และชาวไทยภูเขา เป็นต้น เพื่อให้การจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรายงานความก้าวหน้าในเรื่องนี้ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ต่างประเทศทราบด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาด้านการประมงของประเทศไทย  
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาด้านการประมงของประเทศไทย จ านวน ๓ เรื่อง 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. สถานการณ์และการด าเนินการแก้ไขปญัหาการประมงที่ผดิกฎหมาย ขาดการแรงงาน และไรก้ารควบคมุ (IUU Fishing) 
                    ๑.๑ สหภาพยุโรปจะก าหนดให้ไทยเป็นประเทศที่มีความเป็นไปได้ในการไม่ให้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรป
ภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรปในประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสหภาพยุโรปจะให้ระยะเวลาประเทศไทย      
ในการปรับปรุงแก้ไขภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งขึ้นบัญชีอย่างเป็นทางการ ซึ่งประเทศไทยจะต้องปรับปรุงแก้ไขภายใน
กลางเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยรัฐบาลไทยได้มีนโยบายและมอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการด าเนินการ      
ตามแผนงานท่ีวางไว้เพื่อหลุดจากบัญชีดังกล่าว 
                    ๑.๒ การด าเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายล าดับรอง การจัดท า
แผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (NPOA-IUU) การจัด
ระเบียบเรือประมงเพื่อให้เรือประมงไทยเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้อง การควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมง การจัดท า
ระบบติดตามต าแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) การปฏิบัติการควบคุมการแจ้งเข้า-ออกท่าของเรือประมง (port in-port out) 
และการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนหลัง (Traceability) 
                ๒. สถานการณ์และการด าเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานประมง 
                    ๒.๑ สหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ ๓ (Tier 3) ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
(TIP Report) ประจ าปี ๒๕๕๗ ลดอันดับลงจากบัญชีกลุ่มที่ ๒ ซึ่งต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) ปัญหาด้านการค้ามนุษย์    
ที่ต่างประเทศจับตามอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ และปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาและรายงานการค้ามนุษย์และแรงงานประมงต่อ TIP Office สหรัฐอเมริกา เพื่อต้องการปรับปรุงอันดับในการประเมิน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยในครั้งใหม่ 
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                    ๒.๒ การด าเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การฝึกอบรมเพื่อขยายผลการปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ       
การใช้แรงงานท่ีดี (Good Labour Practices : GLP) การจัดระเบียบเรือประมงเพื่อให้เรือประมงไทยเข้าระบบการควบคุมได้อย่าง
ถูกต้อง การพัฒนาฐานข้อมูลของเรือประมงและแรงงานประมง (Fishing Info) การจัดระเบียบเรือประมงนอก การควบคุมและ   
เฝ้าระวังการท าประมงและคุ้มครองแรงงานประมง การอบรมเจ้าหน้าที่กรมประมงให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ การด าเนินโครงการอบรมและประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การสร้าง
ภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นให้แก่ผู้น าเข้า/ผู้บริโภคสินค้าประมงของไทย และภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ การประสาน   
กับกระทรวงแรงงานในการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างของแรงงานในงานประมงทะเล การตรวจจับกุมการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติ
การประมง และการขยายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และน าเข้าแรงงานต่างด้าวโดยถูกกฎหมายภายใต้
บันทึกความเข้าใจ (MOU) 
                ๓. สถานการณ์ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
                    ๓.๑ ที่ผ่านมาภาคเอกชนเรือประมงไทยได้เข้าไปท าการประมงในน่านน้ าอินโดนีเซียในรูปแบบการลงทุนร่วม     
โดยโอนสัญชาติเรือประมงไทยเป็นเรือสัญชาติอินโดนีเซีย ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากอินโดนีเซี ยได้ใช้มาตรการรุนแรง     
ในการด าเนินการกับเรือประมงที่ท าผิดกฎหมายโดยมีการจมหรือเผาท าลายเรือประมง รวมทั้งได้ออกกฎกระทรวงระงับการออก
ใบอนุญาตอุตสาหกรรมประมง ใบอนุญาตท าการประมงและใบอนุญาตบรรทุกสัตว์น้ าส าหรับเรือประมงที่ต่อจากต่างประเทศ 
จนถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนล้อมท าการประมงในน่านน้ าอินโดนีเซีย 
                    ๓.๒ การด าเนินการแก้ไขปัญหา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สมาคมการประมงนอกน่านน้ าไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการจัดท าพิมพ์เขียว (Blue print) แนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการท าประมงในน่านน้ าอินโดนีเซียของผู้ประกอบการไทย ซึ่งครอบคลุมบริบทการแก้ไขปัญหาแรงงานประมง       
ที่ตกค้างอยู่ที่อินโดนีเซีย และปัญหาเรือประมงที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้เนื่องจากอยู่ร ะหว่างรอการประเมิน
ตรวจสอบเรือประมงภายใต้บริษัทร่วมทุนของอินโดนีเซีย รวมทั้งการจัดท ากรอบแนวทางความร่วมมือการท าประมงของเรือประมงไทย
ในน่านน้ าอินโดนีเซียในอนาคต 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒  
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง 
การด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และติดตามประเมินผลของทุกหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์หลัก คือ (๑) การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
(๒) การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด (๓) การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (๔) ความร่วมมือระหว่างประเทศ (๕) การสร้าง
และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด (๗) การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
และ (๘) การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า          
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปีให้สอดคล้องรองรับกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมบูรณาการการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้จัดท าตารางแสดงแผนการด าเนินการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
เสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับดูแลให้กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ ให้ความส าคัญในเรื่องการด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษด้วย 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ 
             คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (พลเอก ธนะศักดิ์ 
ปฏิมาประกร) เป็นประธานกรรมการ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
              ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างาน ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการ
เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) คณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มรีองนายกรฐัมนตรี
ฝ่ายสังคม เป็นประธานอนุกรรมการ (๓) คณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานอนุกรรมการ และ (๔) คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์
ประชาคมอาเซียน มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานคณะท างาน 
                ๒. ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานตามพันธกรณีของแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และได้
พิจารณาประเด็นเร่งด่วน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะของหน่วยงานประสานงานหลักของเสาการเมืองและความมั่นคง 
เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งแผนงานของประเทศไทยส าหรับประชาคมอาเซียน ระยะ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
ของแต่ละเสา 
                ๓. ที่ประชุมฯ มีมติให้จัดตั้งคณะท างานด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้การด าเนินการในเรื่องนี้ของ
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการเตรียมความพร้อมฯ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เห็นควรเพิ่มเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นกรรมการในคณะกรรมการศูนย์อ านวยการเตรียมความพร้อมฯ 
                ๔. ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการในการเตรียมความพร้อมประเทศไทย      
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย (๑) เห็นความจ าเป็นที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องประสานงานและด าเนินการในเชิงบูรณาการ
ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (๒) เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากประชาคมอาเซียน ส่วนราชการ   
ที่เกี่ยวข้องควรเน้นประเด็นที่ประเทศไทยมีจุดแข็ง/ความโดดเด่น เช่น การทหาร การแพทย์ ศิลปวัฒนธรรม และให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
พิจารณาจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย และจัดส่งให้คณะกรรมการศูนย์อ านวยการเตรียมความพร้อมฯ 
ใช้ประโยชน์ต่อไป (๓) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่จะได้จากประชาคมอาเซียนในเชิงรูปธรรมอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและโอกาสที่จะได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน 
(๔) เห็นชอบกับข้อเสนอของภาคเอกชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันทางธุรกิจของภาคเอกชนไทยภายหลังการเป็นประชาคมอาเซียน และ (๕) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นทั้งวิกฤต
และโอกาสส าหรับประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องก าหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับ
ผลกระทบท่ีมีต่อประชาชนคนไทย เช่น ปัญหาแรงงาน และการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย 
                ๕. เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์อ านวยการเตรียมความพร้อมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เอกภาพ และสอดคล้องกัน คณะอนุกรรมการทั้งสามควรประสานงานกับคณะกรรมการศูนย์อ านวยการเตรียมความพร้อมฯ     
ฝ่ายเลขานุการอย่างใกล้ชิด 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพ่ือน าส่งเข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป                

นอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. .... รวม ๒  ฉบับ 

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อน าส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันกระทบต่อค่าครองชีพของลูกจ้างที่อาจเป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่เข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตท างาน และ
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว และยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ท างาน
ส าหรับคนต่างด้าวท่ีท างานในสาขาอาชีพรับจ้างท างานในบ้านและอาชีพกรรมกรในทุกกิจการ และให้ด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

                ๑. ร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อน าส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป    
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบกลาง รายการ         

เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๑๖ รายการ วงเงิน ๖๙๒,๙๗๖,๖๐๐ บาท ตามที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอ และให้ กอ.รมน. ขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณก่อนด าเนินการต่อไป 

 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คร้ังท่ี ๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ครั้งที่ ๔ [The Fourth Greater Mekong Subregion (GMS) Environment Ministers’ Meeting : EMM] ระหว่างวันที่ ๒๗-
๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี
ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ ๔ (Joint Ministerial Statement) โดยไม่มีการลงนาม ซึ่งสาระส าคัญ 
ของแถลงการณ์ร่วมฯ ได้แก่ (๑) รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจาก ๖ ประเทศ ให้ค ามั่นว่าจะพิจารณาแนวทางในการเพิ่มการลงทุนในต้นทุน
ทางธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (๒) ประเทศสมาชิกยอมรับร่วมกันว่าการ
ด าเนินโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีความส าคัญยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรือง การขจัดความยากจน และ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาค (๓) ต้นทุนทางธรรมชาติถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างครอบคลุม 
ทั่วถึง และยั่งยืน จึงควรมีการเช่ือมโยงต้นทุนทางธรรมชาติกับการด าเนินงานของทุกสาขาและในทุกระดับของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และการลงทุนอย่างเหมาะสม และ (๔) ประเทศสมาชิกยินดีต่อข้อริเริ่มภายใต้แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อการด าเนินงานด้านต้นทุนทางธรรมชาติ 
                ๒. หัวหน้าคณะผู้แทนไทยแจ้งว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank : ADB) จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ จ านวน ๒ รายการ คือ การประชุมประจ าปีคณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม GMS ครั้งที่ ๑๒ 
ในช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ๒๕๕๘ และการประชุมครึ่งปีคณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม GMS ครั้งที่ ๑๐ ในช่วงเดือนตุลาคม
หรือพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยประเทศสมาชิกรับทราบและยินดีให้การสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมทั้ง ๒ รายการ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๒๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
 อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๐ 

๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เมืองบันดาอาเจห์ จังหวัดอาเจห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไป ตามตารางการมอบหมายภารกิจหน่วยงานด าเนินงานตามผลการประชุมฯ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การด าเนินการตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๐ แผนงาน IMT-GT อาทิ การด ารงบทบาทของ
แผนงาน IMT-GT ในการเป็นกรอบการพัฒนาระดับอนุภูมิภาคที่ส าคัญ โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนระยะ ๕ 
ปี ระยะที่สอง ส่วนที่คงเหลือ (ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙) การเข้าร่วมการประชุมในทุกระดับของแผนงาน IMT-GT ของทุกองค์กรภายใต้
แผนงาน IMT-GT การเร่งรัดพัฒนาพื้นที่ชายแดนตามแนวพื้นที่-ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของแผนงาน IMT-GT เพื่อสร้างความเช่ือมโยง   
ในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ระดับอนุภูมิภาค การเร่งปรับปรุงกฎระเบียบ
เพื่ออ านวยความสะดวกในการข้ามแดนในการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ การประสานงานกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
เพื่อให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการโดดเด่น (IMT-GT Signature Projects) ทั้งในโครงการที่มี     
ในปัจจุบันและที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นในอนาคต การประสานงานกับส านักงานเลขาธิการอาเซียนในการขับเคลื่อนแผนงาน  IMT-GT 
และการพัฒนาด้านการขนส่งอย่างเป็นองค์รวมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดประสานกับ  
แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน เป็นต้น 
                ๒. การด าเนินการตามผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๒๑ แผนงาน IMT-GT อาทิ การขับเคลื่อน
โครงการตามแผนงาน ๕ ปี ระยะที่สอง ตามที่ระบุไว้ในแผนงานท่ีได้ปรับปรุงล่าสุดตามผลการประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามข้อสั่งการ
ของผู้น าในการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ ๘ รวมทั้งการด าเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดใน ๖ สาขาความร่วมมือ      
(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม) การเสริมสร้างบทบาทของทุกองค์กรในแผนงาน IMT-GT   
ในการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตรในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และเน้นย้ าบทบาทความส าคัญของกรอบการประชุมของมุขมนตรี
และผู้ว่าราชการจังหวัดในกิจกรรมของ IMT-GT การขับเคลื่อนโครงการตามแผนงาน IMT-GT ตามที่รัฐบาลไทยได้เน้นย้ าความส าคัญ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อสั่งการของผู้น า IMT-GT เช่น การเร่งพัฒนาตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดตั้งเมืองสีเขียว การขับเคลื่อนโครงการ IMT-GT Signature Projects ซึ่งไทยมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย และเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจไปยังอินโดนีเซีย การพัฒนาเมืองสีเขียว การเปิดบริการ
เดินเรือเฟอร์รี่ขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร (Ferry RoRo Services) ระหว่างเบลาวัน-ปีนัง-ตรัง เป็นต้น 
                ๓. การด าเนินการตามผลการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๑ แผนงาน IMT-GT อาทิ    
การประสานงานอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จสูงเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการด าเนินโครงการภายใต้กรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers’ and Governors’ Forum : 
CMGF) ในอนาคต การเข้าร่วมการประชุมในกรอบ CMGF โดยทุกรัฐและจังหวัดในแผนงาน พร้อมทั้งจัดท ากรอบการด าเนินงาน
ของ CMGF ที่สอดประสานกับการด าเนินงานของ ๖ คณะท างาน การเสริมสร้างบทบาทของกรอบ CMGF ในการเร่งรัดการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่รัฐและจังหวัดที่ยังขาดการพัฒนา โดยร่วมมือกับสภาธุรกิจ IMT-GT และภาคีการพัฒนาภาคเอกชน การขับเคลื่อน
โครงการในกรอบ CMGF ที่แต่ละประเทศเสนอในการประชุมในกรอบ CMGF ที่ผ่านมา การเร่งรัดการด าเนินโครงการตามที่รัฐบาล
ไทยได้มีนโยบายเร่งรัดซึ่งสอดคล้องกับโครงการโดยเด่นภายใต้แผนงาน IMT-GT และการจัดตั้งศูนย์ CMGF ในทุกประเทศสมาชิก
เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย CMGF สามประเทศกับศูนย์ CMGF ไทยท่ีได้จัดตั้งข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติ ธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรม              
 แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวง
ยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
ON JUSTICE AND LEGAL AFFAIRS COOPERATION BETWEEN THE MINISTRTY OF JUSTICE OF THE KINGDOM OF 
THALAND AND THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM) มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริม
ความร่วมมือในสาขากิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมของทั้งสองประเทศ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                     

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม 
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 

ประเทศมาเลเซีย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 
ระหว่างวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม 
(นางอภิรดี ตันตราภรณ)์ เข้าร่วมการประชุมฯ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
                ๑. การดําเนินการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีประชุมเห็นชอบร่วมกันให้เร่งดําเนินมาตรการตามแผนงาน
เพ่ือการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลต่อการค้า ภาคธุรกิจ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนก่อน โดยให้ดําเนินมาตรการให้แล้วเสร็จภายในปี 
การจัดทําความตกลงการค้าบริการฉบับใหม่
ผ่านแดน และเห็นว่าสมาชิกอาเซียนควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแก้ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคทางการค้าท่ีมีการดําเนินการในระดับ
ทวิภาคีให้แก่สมาชิกอาเซียนอ่ืนได้รับทราบด้วยเพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินการ
คณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนของอาเซียนเพ่ือร่วมหารือปัญหาอุปสรรคและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ และนําข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ มาจัดทําความตกลงการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                ๒. ความสัมพันธ์กับคู่เจรจา รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีมติเห็นชอบให้พยายามสรุปผลการเจรจาความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) 
เห็นชอบแนวทางสําหรับการเจรจาในประเด็นหลัก ได้แก่ วิธีการลดภาษีสินค้ากลุ่
การค้าบริการและการลงทุน โดยในปีนี้อาเซียนควรให้ความสําคัญกับการเจรจา
กับการเจรจายกระดับความตกลง FTA 
การลงทุนอาเซียน-ญี่ปุ่น ให้ได้ก่อนเข้าสู่ 
                ๓. อาเซียนภายหลังปี 
จะจัดทําวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ก่อนผู้นําอาเซียนจะประกาศวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
                ๔. การหารือกับสภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นว่าควรมีการแบ่งกลุ่มข้อเสนอของภาคเอกชน
เป็นมาตรการท่ีดําเนินการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมาตรการใดท่ีทําได้ง่ายน่าจะสามารถดําเนินการได้ทันที
การจัดตั้งธนาคารเพ่ือผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
ในระยะยาว 
                ๕. การนําเสนอโครงการ 
โครงการ ASEAN Path Finder Project 
๑๐ บริษัท ท้ังบริษัทรายใหญ่ กลาง และเล็ก ท่ีสนใจทําการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียนเดินทางไปยังประเทศสมาชิก
อาเซียนเพ่ือร่วมระดมความคิด ระบุปัญหาอุปสรรคของการค้าลงทุนในแต่ละประเทศ และ
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม 
เร่ือง  ผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป

การเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
รัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันท่ี 
มุกดาหาร ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
                ๑. ผลการหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป
ลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแนวท
เมืองคู่แฝดในการขยายโอกาสทางการค้า การลงทุนระหว่างกันมากยิ่งข้ึน ซึ่งท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องกันท่ีจะเร่งผลักดันให้เกิด
การดําเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
      (วันที่ ๑

สํานักบริหารงานสารสนเท

มีนาคม ๒๕๕๘   
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM  Retreat) คร้ังท่ี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

เข้าร่วมการประชุมฯ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
การดําเนินการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีประชุมเห็นชอบร่วมกันให้เร่งดําเนินมาตรการตามแผนงาน

อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [Asean Economics Community (AEC) Blueprint] 
ผลต่อการค้า ภาคธุรกิจ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนก่อน โดยให้ดําเนินมาตรการให้แล้วเสร็จภายในปี 
การจัดทําความตกลงการค้าบริการฉบับใหม ่การให้สัตยาบันพิธีสาร ๒ ภายใต้ความตกลงการอํานวยความสะดวกการขนส่งสินค้า
ผ่านแดน และเห็นว่าสมาชิกอาเซียนควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแก้ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคทางการค้าท่ีมีการดําเนินการในระดับ
ทวิภาคีให้แก่สมาชิกอาเซียนอ่ืนได้รับทราบด้วยเพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว รวมท้ังตกลงให้มีการจัดตั้ง
คณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนของอาเซียนเพ่ือร่วมหารือปัญหาอุปสรรคและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ และนําข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ มาจัดทําความตกลงการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มพันธ์กับคู่เจรจา รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีมติเห็นชอบให้พยายามสรุปผลการเจรจาความตกลง
Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) 

เห็นชอบแนวทางสําหรับการเจรจาในประเด็นหลัก ได้แก่ วิธีการลดภาษีสินค้ากลุ่มแรก (initial offer) 
การค้าบริการและการลงทุน โดยในปีนี้อาเซียนควรให้ความสําคัญกับการเจรจา RCEP เป็นลําดับแรก อย่างไรก็ดี ยังคงให้ความสําคัญ

FTA อาเซียน-จีนให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ และการสรุปการเจรจาความตกลงการค้าบ
ญี่ปุ่น ให้ได้ก่อนเข้าสู่ AEC ในปี ๒๕๕๘ ตามท่ีผู้นําได้ตกลงกันไว้ 
อาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ อาเซียนกําลังพิจารณาจัดทําร่างวิสัยทัศน์ของ AEC 

จะจัดทําวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ และนําเสนอต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในเดือน
ก่อนผู้นําอาเซียนจะประกาศวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ในช่วงการประชุมผู้นําอาเซียนครั้งท่ี 

การหารือกับสภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นว่าควรมีการแบ่งกลุ่มข้อเสนอของภาคเอกชน
เป็นมาตรการท่ีดําเนินการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมาตรการใดท่ีทําได้ง่ายน่าจะสามารถดําเนินการได้ทันที

พ่ือผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง [Micro-SME (MSME) Bank] 

การนําเสนอโครงการ ASEAN Path Finder Project รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นําเสนอ
ASEAN Path Finder Project ซึ่งเป็นการนํากลุ่มบริษัทจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนในสาขาต่าง ๆ จํานวนประเทศ

บริษัท ท้ังบริษัทรายใหญ่ กลาง และเล็ก ท่ีสนใจทําการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียนเดินทางไปยังประเทศสมาชิก
อาเซียนเพ่ือร่วมระดมความคิด ระบุปัญหาอุปสรรคของการค้าลงทุนในแต่ละประเทศ และพบปะกับภาครัฐเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา

มีนาคม ๒๕๕๘   
ผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป
การเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน  ณ จังหวัดมุกดาหาร 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

รัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป.ลาว (ท่านนางบุนเพ็ง มูนโพไซ) ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยตามคําเชิญของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันท่ี ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และการเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัด
มุกดาหาร ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ผลการหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป
ลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการค้าชายแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต โดยอาศัยการเป็น
เมืองคู่แฝดในการขยายโอกาสทางการค้า การลงทุนระหว่างกันมากยิ่งข้ึน ซึ่งท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องกันท่ีจะเร่งผลักดันให้เกิด

เนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้มีการจัดการประชุมหารือเพ่ือวาง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

คร้ังท่ี ๒๑ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งท่ี ๒๑    
ประเทศมาเลเซีย โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์

การดําเนินการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีประชุมเห็นชอบร่วมกันให้เร่งดําเนินมาตรการตามแผนงาน
Asean Economics Community (AEC) Blueprint] ท่ีมีความสําคัญในลําดับต้น ซึ่งมี

ผลต่อการค้า ภาคธุรกิจ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนก่อน โดยให้ดําเนินมาตรการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙ เช่น 
ภายใต้ความตกลงการอํานวยความสะดวกการขนส่งสินค้า

ผ่านแดน และเห็นว่าสมาชิกอาเซียนควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแก้ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคทางการค้าท่ีมีการดําเนินการในระดับ
แก้ปัญหาดังกล่าว รวมท้ังตกลงให้มีการจัดตั้ง

คณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนของอาเซียนเพ่ือร่วมหารือปัญหาอุปสรรคและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ และนําข้อคิดเห็น
 

มพันธ์กับคู่เจรจา รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีมติเห็นชอบให้พยายามสรุปผลการเจรจาความตกลง
Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ และ

initial offer) และรูปแบบการเปิดตลาด
เป็นลําดับแรก อย่างไรก็ดี ยังคงให้ความสําคัญ

จีนให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ และการสรุปการเจรจาความตกลงการค้าบริการและ

AEC ภายหลังปี ๒๕๕๘ โดยมีกําหนด
และนําเสนอต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในเดือน

ในช่วงการประชุมผู้นําอาเซียนครั้งท่ี ๒๗ 

การหารือกับสภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นว่าควรมีการแบ่งกลุ่มข้อเสนอของภาคเอกชน
เป็นมาตรการท่ีดําเนินการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมาตรการใดท่ีทําได้ง่ายน่าจะสามารถดําเนินการได้ทันที ส่วนข้อเสนอ

SME (MSME) Bank] จะเป็นมาตรการท่ีต้องดําเนินการ

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นําเสนอ
ป็นการนํากลุ่มบริษัทจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนในสาขาต่าง ๆ จํานวนประเทศละ 

บริษัท ท้ังบริษัทรายใหญ่ กลาง และเล็ก ท่ีสนใจทําการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียนเดินทางไปยังประเทศสมาชิก
พบปะกับภาครัฐเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา 

ผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป.ลาว และ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) กับ
ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยตามคําเชิญของ

และการเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัด

ผลการหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป. 
สะหวันนะเขต โดยอาศัยการเป็น

เมืองคู่แฝดในการขยายโอกาสทางการค้า การลงทุนระหว่างกันมากยิ่งข้ึน ซึ่งท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องกันท่ีจะเร่งผลักดันให้เกิด        
ชย์ได้เสนอให้มีการจัดการประชุมหารือเพ่ือวาง



              สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
 

 

 

 

 

     

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๒ 

กรอบแนวทางการเช่ือมความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ และได้เชิญรัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป
มาเยือนไทยเพ่ือร่วมกันหาแนวทางขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันในระยะเวลาอันใกล้

                 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป
มหกรรมการค้าชายแดน ท่ีกระทรวงพาณิชย์จัดข้ึน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันท่ี 
เพ่ือให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตพัฒ
เวียดนาม เข้าร่วมจําหน่ายสินค้า รวมท้ังสิ้น 
และนักธุรกิจ สปป.ลาว จํานวน ๔๔ คู่ มูลค่าการค้าเบื้องต้น 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม 
เร่ือง  รายงานผลการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
เป็นหัวหน้าคณะนํานักธุรกิจท่องเท่ียวของไทยเข้าร่วมงาน
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
                ๑. ผลสําเร็จจากการเข้าร่วมงาน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทย 
ธุรกิจในปีนี้ดีกว่าในปี ๒๕๕๗ เป็นอย่างมาก บริษัทนําเท่ียวท่ีเป็นคู่ค้าจากตลาดยุโรปโดยเฉพาะตลาดเยอรมนีมีความมั่นใจ
ต่อสถานการณ์ในประเทศไทยท่ีกลับเป็นปกติ ทําให้ผู้ประกอบการของไทยประสบความสําเร็จในการพบปะเจรจาธุรกิจกับบริษัท
นําเท่ียวรายใหญ่ และบางรายมีนัดหมายเจรจาธุรกิจภายในงานมากถึง 
ได้สูงกว่าปี ๒๕๕๖ หรือทําข้อตกลงเบื้องต้นในการส่งนักท่องเท่ียวมายังประเทศไทยล่วงหน้าไปถึงเดือนเมษายนปีหน้า
                ๒. ภาพรวมของการเข้าร่วมงาน การท่องเท่ี
“2015 Discover Thainess” อย่างเป็นทางการในตลาดยุโรป โดย ททท
ภายใน Hall 26B เพ่ือจัดเป็นพ้ืนท่ีเจรจาธุรกิจ ให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว รวมท้ังจัดแสดงสาธิตท
ภายในคูหาประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทยเข้าร่วม จํานวน 
นําเท่ียว ๑๐ ราย และธุรกิจท่องเท่ียวอ่ืน ๆ อีก 
ท่องเท่ียวใหม่ท่ีเสนอขาย 
                ๓. การหารือความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้พบปะและร่วมหารือกับผู้แทนของรัฐบาลจากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ 
(๑) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีประเด็นหารือเก่ียวกับเรื่องการจัดจักรยานมิตรภาพไทย
การจัดกิจกรรม AEC Mega Fam Trip 
การท่องเท่ียวระหว่างสองประเทศ และ 
รวมท้ังด้านมรดกทางวัฒนธรรม ภายใต้แคมเปญ
และประชาสัมพันธ์ (Task force on promotion and marketing) 
ประชาสัมพันธ์แพ็กเกจท่องเท่ียวเช่ือมโยงภายใต้
                ๔. กิจกรรมภายในงาน นอกเหนือจากการจัดพ้ืนท่ี
ททท. ยังได้จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวในภูมิภาคยุโรปฯ โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นประธาน ได้แก่ การจัดกิจกรรม 
กิจกรรม Thailand Mini Mart @ Berlin
ลูกประคบสมุนไพร กิจกรรมการสาธิตงานหัตถศิลป์ 
นาฏศิลป์ไทย 
 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
) 

ศ 

กรอบแนวทางการเช่ือมความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ และได้เชิญรัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป
มาเยือนไทยเพ่ือร่วมกันหาแนวทางขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันในระยะเวลาอันใกล ้

มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป.
มหกรรมการค้าชายแดน ท่ีกระทรวงพาณิชย์จัดข้ึน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันท่ี 
เพ่ือให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีผู้ประกอบการท้ังไทย สปป
เวียดนาม เข้าร่วมจําหน่ายสินค้า รวมท้ังสิ้น ๓๐๐ คูหา มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 

คู่ มูลค่าการค้าเบื้องต้น ๑๘๕ ล้านบาท 

มีนาคม ๒๕๕๘   
รายงานผลการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

เป็นหัวหน้าคณะนํานักธุรกิจท่องเท่ียวของไทยเข้าร่วมงาน International Tourismus Borse (ITB) 
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
ผลสําเร็จจากการเข้าร่วมงาน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทย 

เป็นอย่างมาก บริษัทนําเท่ียวท่ีเป็นคู่ค้าจากตลาดยุโรปโดยเฉพาะตลาดเยอรมนีมีความมั่นใจ
ต่อสถานการณ์ในประเทศไทยท่ีกลับเป็นปกติ ทําให้ผู้ประกอบการของไทยประสบความสําเร็จในการพบปะเจรจาธุรกิจกับบริษัท

หญ่ และบางรายมีนัดหมายเจรจาธุรกิจภายในงานมากถึง ๔๐ นัดหมาย โดยโรงแรมบางแห่งสามารถเพ่ิมยอดจอง
หรือทําข้อตกลงเบื้องต้นในการส่งนักท่องเท่ียวมายังประเทศไทยล่วงหน้าไปถึงเดือนเมษายนปีหน้า
ภาพรวมของการเข้าร่วมงาน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดตัวแคมเปญปีท่องเท่ียววิถีไทย 

อย่างเป็นทางการในตลาดยุโรป โดย ททท. ได้สร้างคูหาประเทศไทยขนาด 
เพ่ือจัดเป็นพ้ืนท่ีเจรจาธุรกิจ ให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว รวมท้ังจัดแสดงสาธิตท

ภายในคูหาประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทยเข้าร่วม จํานวน ๑๐๖ ราย ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม 
ราย และธุรกิจท่องเท่ียวอ่ืน ๆ อีก ๖ ราย ในจํานวนนี้มีโรงพยาบาลและเรือสําราญล่องแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นสินค้า

การหารือความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือขับเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้พบปะและร่วมหารือกับผู้แทนของรัฐบาลจากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ 

สหภาพเมียนมา มีประเด็นหารือเก่ียวกับเรื่องการจัดจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ในเส้นทางแม่สอด
AEC Mega Fam Trip และการนําผู้ประกอบการท่องเท่ียวจากยุโรปและอเมริกามาทัศนศึกษาเส้นทางเช่ือมโยง

การท่องเท่ียวระหว่างสองประเทศ และ (๒) ราชอาณาจักรกัมพูชา ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
รวมท้ังด้านมรดกทางวัฒนธรรม ภายใต้แคมเปญ Two Kingdoms One Destination โดยจะมีการจัดตั้งคณะทํางาน

Task force on promotion and marketing) เพ่ือร่วมกันจัดทําแผนปฏิ
ประชาสัมพันธ์แพ็กเกจท่องเท่ียวเช่ือมโยงภายใต ้Two Kingdoms One Destination สําหรับปี ๒๕๕๙

กิจกรรมภายในงาน นอกเหนือจากการจัดพ้ืนท่ีเจรจาธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทยแล้ว 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวในภูมิภาคยุโรปฯ โดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นประธาน ได้แก่ การจัดกิจกรรม Green Tourism Presentation 
Thailand Mini Mart @ Berlin กิจกรรม Thailand Networking Lunch กิจกรรมสาธิตนวดแผนไทย และการทํา

ลูกประคบสมุนไพร กิจกรรมการสาธิตงานหัตถศิลป์ "ศิลป์แผ่นดิน" กิจกรรมการให้ข่าวสารการท่องเท่ียว และกิจกรรมการแส

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

กรอบแนวทางการเช่ือมความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ และได้เชิญรัฐมนตรีประจําห้องว่าการรัฐบาล สปป.ลาว 

.ลาว ได้เป็นประธานร่วมเปิดงาน
มหกรรมการค้าชายแดน ท่ีกระทรวงพาณิชย์จัดข้ึน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันท่ี ๕-๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

นาเศรษฐกิจพิเศษ มีผู้ประกอบการท้ังไทย สปป.ลาว และ
Business Matching) ระหว่างนักธุรกิจไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
International Tourismus Borse (ITB) 2015 ระหว่างวันท่ี ๔-๘ 

ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
ผลสําเร็จจากการเข้าร่วมงาน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทย พบว่าภาพรวมการเจรจา

เป็นอย่างมาก บริษัทนําเท่ียวท่ีเป็นคู่ค้าจากตลาดยุโรปโดยเฉพาะตลาดเยอรมนีมีความมั่นใจ       
ต่อสถานการณ์ในประเทศไทยท่ีกลับเป็นปกติ ทําให้ผู้ประกอบการของไทยประสบความสําเร็จในการพบปะเจรจาธุรกิจกับบริษัท

นัดหมาย โดยโรงแรมบางแห่งสามารถเพ่ิมยอดจอง    
หรือทําข้อตกลงเบื้องต้นในการส่งนักท่องเท่ียวมายังประเทศไทยล่วงหน้าไปถึงเดือนเมษายนปีหน้า 

ได้เปิดตัวแคมเปญปีท่องเท่ียววิถีไทย 
ได้สร้างคูหาประเทศไทยขนาด ๕๔๐ ตารางเมตร 

เพ่ือจัดเป็นพ้ืนท่ีเจรจาธุรกิจ ให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว รวมท้ังจัดแสดงสาธิตทางศิลปหัตถกรรมไทย โดย
ราย ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ๙๐ ราย บริษัท

ราย ในจํานวนนี้มีโรงพยาบาลและเรือสําราญล่องแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นสินค้า

พ่ือขับเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้พบปะและร่วมหารือกับผู้แทนของรัฐบาลจากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่      

เมียนมา ในเส้นทางแม่สอด-เมียวดี 
และการนําผู้ประกอบการท่องเท่ียวจากยุโรปและอเมริกามาทัศนศึกษาเส้นทางเช่ือมโยง

มพูชา ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกันอย่างเข้มแข็ง 
โดยจะมีการจัดตั้งคณะทํางานด้านการตลาด

เพ่ือร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและ
๒๕๕๙ 

จรจาธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทยแล้ว     
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวในภูมิภาคยุโรปฯ โดยรัฐมนตร ี

Green Tourism Presentation ของมูลนิธิใบไม้เขียว 
กิจกรรมสาธิตนวดแผนไทย และการทํา      

กิจกรรมการให้ข่าวสารการท่องเท่ียว และกิจกรรมการแสดง



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๐ และการประชุม

รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๐  ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๐ 
(The 20th session of the Conference of the Parties to the UNFCCC : COP20) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต 
สมัยที่ ๑๐ (The 10th session of the Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol : CMP10) ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมดังกล่าว ส าหรับสาระส าคัญของการประชุมในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย การกล่าวถ้อยแถลงของผู้น าประเทศและกลุ่มประเทศที่มีบทบาทส าคัญในการเจรจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การหารือเรื่องความแตกต่างของระดับการพัฒนาระหว่างประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ประเทศก าลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ซึ่งประเทศก าลังพัฒนาได้เรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้วรับผิดชอบในการจัดสรรเงินเพื่อการจัดการในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การจัดท าตราสารยอมรับข้อแก้ไขพิธีสารเกียวโต รวมทั้งการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการหารือทวิภาคี       
ในประเด็นข้อตกลงใหม่ที่จะมาแทนพิธีสารเกียวโต 
                ๒. มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ด าเนินการที่สอดคล้องกับผลของการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ 
                    ๒.๑ ด าเนินการจัดท าตราสารยอมรับข้อแก้ไขพิธีสารเกียวโตให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นไปตาม
ครรลองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้พันธกรณีที่สองของพิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใช้โดยเร็ว 
                    ๒.๒ จัดตั้งเป็นหน่วยประสานงานหลัก (National Designated Authority : NDA) ของกองทุน Green Climate 
Fund (GCF) อย่างเป็นทางการ เพื่อให้เป็นหน่วยงานประสานงานกลางระหว่างประเทศไทยกับกองทุน GCF ต่อไป ซึ่งกองทุนดังกล่าว
จะเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติต่าง ๆ ต่อไป 
                    ๒.๓ ผลักดันมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแนวทางการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม (NAMAs) ตามที่ประเทศไทยได้แสดงเจตจ านงไว้ต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวมทั้งควรเร่งเสริมสร้าง
ศักยภาพของโครงสร้างและกระบวนการในการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification : MRV) 
                    ๒.๔ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในเรื่องความตกลงกลไกเครดิตร่วม (Joint Credit Mechanism : JCM) 
ของญี่ปุ่น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกลไกดังกล่าว ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด าเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับญี่ปุ่น เมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี     
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้มีความแน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้น และเพื่อขยายความร่วมมือและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ พลังงาน การท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนมากขึ้น และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
ผลการเยือนฯ โดยเฉพาะเร่งรัดผลักดันประเด็นส าคัญต่าง ๆ ตามตารางติดตามผลการเยือนฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
ดังนี ้
             ๑. ความร่วมมือทวิภาคี ได้แก่ ครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ความร่วมมือด้านความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน 
                ๒. ความร่วมมือภูมิภาคและในเวทีระหว่างประเทศ ได้แก่ ความร่วมมือในกรอบความร่วมมือภูมิภาค/กรอบพหุภาคี 
สถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์ระหว่างประเทศ  
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรี

กลาโหมอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 

             ๑. ร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการด ารงไว้ซึ่งความมั่นคงและเสถียรภาพเพื่อประชาชนและโดย
ประชาชน (Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Maintaining Regional Security and Stability For 
and By the People) มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียน และก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน
ของกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค และสร้างสังคมที่มีความสงบสุขและสันติภาพ
ในอาเซียนร่วมกัน โดยมีประชาชนของอาเซียนเป็นศูนย์กลาง และให้การรับรองร่างเอกสารแนวความคิด จ านวน ๓ ฉบับ เพื่อก าหนด
กรอบแนวทางด าเนินความร่วมมือในด้านกองก าลังเตรียมพร้อมอาเซียนในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติ ด้านการพบปะ
หรือประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา และด้านกิจกรรมทางการแพทย์ในภูมิภาค 
                ๒. ร่างเอกสารแนวความคิด ๓ ฉบับ ได้แก่ 
                    ๒.๑ ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยกองก าลังเตรียมพร้อมอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการบรรเทาภัยพิบัติ 
                    ๒.๒ ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยแนวทางในการตอบรับค าร้องขอเพื่อการพบปะหรือการประชุมอย่างไม่เป็น 
ทางการจากประเทศคู่เจรจาในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา 
                    ๒.๓ ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน 

                 ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนร่วมลงนามฝ่ายไทยในร่าง
ปฏิญญาร่วมฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขรายละเอียดของร่างปฏิญญาฯ และร่างเอกสารแนวความคิดฯ โดยไม่กระทบเนื้อหาสาระส าคัญ
และมีผลต่อการด าเนินการของรัฐบาลไทย ให้กระทรวงกลาโหมสามารถแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม รวมทั้ง
เมื่อลงนามในร่างปฏิญญาร่วมฯ แล้ว ให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการตามปฏิญญาร่วมฯ และเอกสารแนวความคิดฯ ทั้ง ๓ ฉบับ 
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การรับรองร่างกรอบการด าเนินงานลดความเสี่ยงภัย หลังปี ๒๕๕๘ ส าหรับการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วย

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คร้ังท่ี ๓ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมรับรองร่างเอกสาร ๒ ฉบับ คือ ร่างกรอบการด าเนินงานลดความเสี่ยงจาก     
ภัยพิบัติ หลังปี ๒๕๕๘ (Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction) และร่างปฏิญญาเซนได (Sendai Declaration) 
โดยที่สาระส าคัญของร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อีกท้ังเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองโดยมิได้มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
                    ๑.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขร่างเอกสารฯ มีการแก้ไขร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ ที่มิใช่สาระส าคัญ
หรือขัดผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันพิจารณาและด าเนินการได้โดยไม่ต้อง   
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 
                ๒. เห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
เพิ่มเติม 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การช่วยเหลือลูกเรือประมง การเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ (๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)       

การเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการ (๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) และการเข้าร่วมการประชุม
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒๘ ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (๒๘ กุมภาพันธ์-๕ มีนาคม 
๒๕๕๘) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับ       
การช่วยเหลือลูกเรือประมง การเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ (๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) การเดินทางเยือน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการ (๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) และการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน      
แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒๘ ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (๒๘ กุมภาพันธ-์๕ มีนาคม ๒๕๕๘) สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การช่วยเหลือลูกเรือประมง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ โจรสลัดโซมาเลียได้บุกยึดเรือประมงไทยพร้อมจับ
ลูกเรือเพื่อเรียกค่าไถ่ แม้เจ้าของเรือที่ผ่านมาจะเคยมีการเจรจาต่อรองแล้วแต่ไม่เป็นผล จนกระทั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
ได้เข้ามาบริหารราชการ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ และฝ่ายต่างประเทศ
และกิจการอื่น ๆ ประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือ
ลูกเรือไทยจนประสบความส าเร็จ โดยลูกเรือได้เดินทางกลับไทยเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หลังจากถูกควบคุมตัวเป็นเวลา
เกือบ ๕ ปี พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความขอบคุณ หลังจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้จัดให้ลูกเรือรับการตรวจสุขภาพและเตรียมการส่งกลับภูมิล าเนาเพื่อที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จะได้ฟื้นฟูเยียวยา ดูแลสวัสดิภาพและช่วยจัดหาอาชีพให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป 
                ๒. การเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จ
พระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ และเจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ รวมทั้ง   
ได้พบหารือกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไนฯ โดยได้หารือถึงความสัมพันธ์ในทุกมิติ อาทิ การเปิดส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย  
ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การขยายการส่งออกข้าว และการร่วมลงทุนพัฒนาการผลิตอาหารฮาลาล 
                ๓. การเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ครบรอบ ๔๐ ปี โดยได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเห็นพ้อง ให้    
จัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมครั้งแรกที่ไทยในปีนี้ ผลักดันการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ การเพิ่ม
การแลกเปลี่ยนระหว่างภาคธุรกิจ โดยเริ่มจากงาน ThaiFEX 2015 ที่ไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ การเพิ่มการลงทุนด้านการท่องเที่ยว 
และความร่วมมือทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังได้แสดงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางเช่ือมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ  
Gulf Cooperation Council และได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านอาชญากรรม และความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างกันด้วย 
                ๔. การเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒๘ ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ 
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับเชิญให้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมระดับสูงของการประชุม ซึ่งได้กล่าวเน้นความเช่ือมโยง
ระหว่างสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและความมั่นคง โดยเฉพาะการก าหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค .ศ. ๒๐๑๕ ความจ าเป็น   
ที่ทุกคนควรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเปราะบาง 
อาทิ เด็ก ผู้หญิง ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ แรงงานย้ายถิ่น โดยยกตัวอย่างการด าเนินการของไทยในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อให้
ได้รับการคุ้มครองและการบริการทางสังคมที่ดีขึ้น ถือเป็นการแสดงบทบาทของไทยในเวทีโลกในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ นอกจากนี้ ยังได้หารือทวิภาคีกับข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผู้อ านวยการใหญ่
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน นายกรัฐมนตรีฟิจิ และผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อลดความเสี่ยง
จากเหตุภัยพิบัติและรักษาการหัวหน้าส านักงานสหประชาชาติอีกด้วย 
 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปผลการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ประจ าปี ๒๕๕๘ ของรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์

ปรีดิยาธร เทวกุล) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum (WEF) ประจ าปี ๒๕๕๘ ของรองนายกรัฐมนตรี 

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม
การประชุมด้วย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. รองนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญให้กล่าวถ้อยแถลงในการหารือหัวข้อ “The ASEAN Agenda” และได้ร่วม          
ให้ข้อคิดเห็นในการหารือหัวข้อ “Creating the ASEAN Economic Community” โดยได้กล่าวถึงประเด็นส าคัญ ได้แก่       
ตลาดอาเซียน การขจัดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี การปรับปรุงกฎระเบียบระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้สอดคล้องกันเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการภายใต้ตลาดร่วมอาเซียน และเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และการขยาย
ฐานการผลิตในอาเซียนเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้ากับคู่ค้าจากภูมิภาคต่าง ๆ 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมการหารือหัวข้อ “Energy Reforms : New Models for 
Sustained Growth” โดยที่ประชุมเห็นว่าราคาพลังงานในปี ๒๕๕๘ จะสูงไม่เกิน ๖๐ ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล และการปฏิรูป
พลังงานมีทิศทางเดียวกันทั่วโลก คือ การลดบทบาทของรัฐให้เป็นผู้ก ากับ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และลดหรือเลิกการอุดหนุน
และการบิดเบือนราคาพลังงาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทย โดยกล่าวถึงการเปิด   
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า การใช้เช้ือเพลิงหลากหลายชนิดทั้งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างราคา 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมในการหารือ High-level dinner discussion หัวข้อ 
“Promoting Sustainable Agriculture, Food Systems and Forestry in the context of climate change” โดยที่ประชุม
มีความเห็นสอดคล้องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ใหม่ส าหรับการเกษตร (New Vision for Agriculture) ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ๓ ประการ    
คือ ความมั่นคงทางอาหาร โอกาสทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยภาครัฐ ภาคเอกชนเกษตรกร และองค์กรอิสระ
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร 
                ๔. การเข้าร่วมการประชุม WEF 2015 ของไทย เป็นไปอย่างราบรื่น โดยกรรมการผู้จัดการ WEF ได้มีหนังสือแสดง
ความช่ืนชมและขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ที่ได้มีบทบาทอย่างแข็งขันในการประชุมครั้งนี้ ส าหรับไทย การเข้าร่วมการประชุม  WEF 2015 เป็นโอกาสในการช้ีแจงและสร้าง
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปผลการเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี ้
             ๑. สรุปผลการเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามโครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมและคณะเยือนหน่วยงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะได้เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น ณ กระทรวง
ยุติธรรมญี่ปุ่น และเข้าศึกษาดูงาน ณ ส านักงานคุมประพฤติโตเกียว ศูนย์สนับสนุนอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตเซตากายะ บ้านกึ่งวิถี 
โคชินไค สถาบัน UNAFEI และเรือนจ าฟูชู โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นที่สามารถตอบสนองในด้าน
การควบคุมป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดให้กลับสู่สังคม และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 
โดยไม่หวนกลับไปกระท าความผิดซ้ าอีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เป็นสิ่งส าคัญด้วยการเน้นการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนท้ังหลายแบบเสมอภาคและสะดวกรวดเร็ว 
                ๒. กระทรวงยุติธรรมจะผลักดันนโยบายเชิงรุกในการปรับโครงสร้างงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบแนวคิดเชิงปรัชญาใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้มาตรการทางเลือกแทนการจ าคุก การคุมประพฤติและฟื้นฟู
ผู้กระท าผิดเพื่อสามารถปรับตัวกลับคืนสู่สังคม และการลดอัตราการกระท าผิดซ้ า ซึ่งจะมีแนวทางในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
                    ๒.๑ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมราชทัณฑ์ (เริ่มด าเนินการแล้ว) กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ีเน้นรูปแบบการฟื้นฟูและการคุมประพฤติเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือผู้กระท าผิดภายหลังการพ้นโทษ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

                  ๒.๒ ผลักดันการบูรณาการเชิงรุกระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการคุมประพฤติ
และฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
                    ๒.๓ พัฒนากรอบการหารือระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับส่วนราชการฝ่ายตุลาการเพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทบทวน 
“นโยบายก าหนดโทษ” ส าหรับผู้กระท าผิด (โดยเฉพาะคดียาเสพติด) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                    ๒.๔ มอบหมายกรมราชทัณฑ์จัดท าหลักสูตรผู้บริหารด้านการฟื้นฟูผู้กระท าผิด (Executive Course on Rehabilitation) 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในระดับบริหารให้มุ่งเน้นแนวคิดในการใช้มาตรการทางเลือกแทนการจ าคุก การคุมประพฤติ 
และฟื้นฟูผู้กระท าผิด และการลดอัตราการกระท าผิดซ้ า 

                     ๒.๕ รณรงค์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของสังคมในอันที่จะปรับทัศนคติและให้
โอกาสกับผู้พ้นโทษ/ผู้กระท าผิดให้กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และสนับสนุนนโยบายคุมประพฤติ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในบริบทนี้ บนหลักการ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (corporate social responsibility : CSR) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  แผนการเข้าร่วมประชุมและการน ามิติทางวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิ 

ของไทยในเวทีโลกของกระทรวงวัฒนธรรม  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการเข้าร่วมประชุมและการน ามิติทางวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลกของกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน ๒๕๕๘ ตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในระดับพหุภาคีและระดับทวิภาคี ตามล าดับ ดังน้ี 
             ๑. วันท่ี ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี UNWTO/UNESCO World Conference on 
Tourism and Culture : Building a New Partnership ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
                ๒. วันท่ี ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ น าคณะทูตานุทูตและคู่สมรส ๒๗ ประเทศ ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ
และสื่อมวลชน เยี่ยมชมแหล่งมรดกโลก จังหวัดอุดรธานี และเดินทางไปชมแหล่งวัฒนธรรมที่ส าคัญในกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                ๓. วันที่ ๑๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ น าพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ นมัสการสังเวชนียสถาน    
๔ ต าบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและราชอาณาจักรเนปาล จ านวน ๒๗๐ รูป/คน 
                ๔. วันท่ี ๑๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จัดแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงสุนทราภรณ์ ณ ราชอาณาจักร
เบลเยียม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
                ๕. วันที่ ๒-๙ เมษายน ๒๕๕๘ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                ๖. วันท่ี ๕-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ น าผลงานของศิลปินไทยเข้าร่วมจัดแสดงในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 
เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งท่ี ๕๖ ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี 
                ๗. วันที่ ๑๖-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ส่งภาพยนตร์ไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๘        
ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยเทศกาลภาพยนตร์ดังกล่าว     
เป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
                ๘. วันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมประชุม World Forum on Intercultural Dialogue ครั้งที่ ๓  
หัวข้อ “Culture and Sustainable Development in the Post-Development Agenda 2015” ณ เมืองบากู สาธารณรัฐ
อาเซอร์ไบจาน 
                ๙. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ     
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร 
และเนื่องในโอกาสครบ ๑๓๐ ปี การเดินทางของศิลปินไทยไปถวายการบรรเลงดนตรีหน้าพระที่น่ังสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย 
                ๑๐. เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนา
ความสัมพันธท์างการทูตไทย-จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
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๑๘ 

                ๑๑. วันที่ ๑๐-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมประชุมหัวข้อ “นโยบายวัฒนธรรม บทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” (Cultural Policy, Policy for Culture : the Role of Culture in Sustainable Development) ภายใต้กรอบ
การฉลองครบรอบ ๗๐ ปี องค์การยูเนสโก ณ เมืองเยเรวาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
                ๑๒. เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการน าความเป็นไทยสู่สากล 
(Thainess to the World) ณ สาธารณรัฐเปรู และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เพื่อฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตไทยกับเปรู และลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์ของกระทรวงวัฒนธรรมไทย-เปรู 
                ๑๓. เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ส่งคณะนักแสดงร่วมงาน EXPO Milano 2015 ณ เมืองมิลาโน สาธารณรัฐอิตาลี 
                ๑๔. เดือนกันยายน ๒๕๕๘ เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน-เกาหลี เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์วัฒนธรรม
เอเชีย ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่ม

ประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ครั้งที่ ๑ (NAM Ministerial Conference on Science, Technology and Innovation) ของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ครั้งที่ ๑ 
(NAM Ministerial Conference on Science, Technology and Innovation) ประเด็นหลักที่ประเทศกลุ่ม NAM ได้แลกเปลี่ยน 
ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ของประเทศสมาชิก คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development) ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
ประเทศก าลังพัฒนา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวสุนทรพจน์ในนามประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า 
ประเทศไทยสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และแจ้งที่ประชุมถึงนโยบาย
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของรัฐบาล โดยเฉพาะการสนับสนุนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและ     
ภาควิชาการ รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่ีประชุม 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้หารือระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของอิหร่านเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
(STEM Education) การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องที่ประเทศไทยและอิหร่านมีความสนใจร่วมกัน 
ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งได้หารือระดับทวิภาคีเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยกับรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมาเลเซีย รวมถึงประเทศเซอร์เบีย ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด       
จากทวีปยุโรป นอกจากนี้ ยังได้หารือเพื่อเตรียมการจัดประชุมระดับทวิภาคีอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของไทยและเวียดนามด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรสเปนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่าง
วันท่ี ๒๘ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ 
ดังนี ้
             ๑. การเข้าร่วมงาน Feria International de Turismo (FITUR) และเปิดตัวแคมเปญ “Discover Thainess”    
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมท้ังน าเสนอโครงการ “๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด” และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการโดยน าเสนอนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทย ความปลอดภัยและ
การประกันนักท่องเที่ยว 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

                ๒. การสัมมนาโต๊ะกลม จัดโดย Casa Asia และ Madrid Destino ได้บรรยายสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย 
ภาพรวมเศรษฐกิจและศักยภาพของไทยในการเป็นประตูการค้า การลงทุน และศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอาเซียน และนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล รวมทั้งได้เชิญชวนฝ่ายสเปนให้ลงทุนในไทยในสาขาต่าง ๆ เช่น พลังงานทดแทน อุตสาหกรรม     
แปรรูปอาหาร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกิจการโรงแรมและสปา การบริหารจัดการคุณภาพน้ า และของเสียในแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
                ๓. การหารือทวิภาคี มีประเด็นหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย
กับสเปน การพิจารณายกเว้นการตรวจลงตราเซ็งเก้นเพื่อกระตุ้นให้คนไทยไปเที่ยวสเปนมากขึ้น การเชิญชวนให้สเปนเข้ามาลงทุน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ภารกิจของนายกรัฐมนตรีระหว่างการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

คร้ังท่ี ๓ วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภารกิจของนายกรัฐมนตรีระหว่างการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลด

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ (The Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction : 3 WCDRR) 
วันท่ี ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม 3 WCDRR ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยในการร่วมมือกับประชาคมโลก
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ย้ าความส าคัญของการป้องกันและการเตรียมความพร้อม และพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์     
และความส าเร็จของไทยในการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะการเสริมสร้างความต้านทานภัยพิบัติระดับชุมชน โดยยึดตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการเสริมสร้าง    
ขีดความสามารถในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งนี้ ที่ประชุม 3 WCDRR จะรับรองเอกสารผลลัพธ์ของที่ประชุม ได้แก่         
(๑) กรอบการด าเนินงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ส าหรับ ๑๕ ปีข้างหน้าต่อจากกรอบความร่วมมือ
เฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action : HFA) ที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้ และ (๒) ปฏิญญาทางการเมืองเพื่อยืนยันเจตนารมณ์
ทางการเมืองของผู้น าในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านภัยพิบัติ 
                ๒. นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ       
ด้านระบบรถไฟ รถไฟระบบเมือง โครงการทวาย โรงไฟฟ้าพลังถ่านหินที่มีคุณภาพ ด้ านการจัดการภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง 
รวมถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรให้ไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเนื้อสุกรแปรรูป ข้าว ยางพารา ผลไม้ ภายใต้กรอบ  JTEPA การเร่งรัด
กระบวนการน าเข้าอาหารปลอดการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีจาก ๓ จังหวัดของญี่ปุ่น และการพัฒนาบุคลากรไทยในอุตสาหกรรม
ยานยนต์มากขึ้น รวมทั้งได้หารือทวิภาคีกับเลขาธิการสหประชาชาติ โดยนายกรัฐมนตรีได้แจ้งพัฒนาการทางการเมืองของไทย      
ให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบ โดยระบุว่าไทยก าลังด าเนินการตาม roadmap ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่ง   

สาธารณรัฐโตโก  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการหารือระหว่างการเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโตโก ระหว่างวัน ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการเยือนไทยครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น      
ที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับโตโกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และฝ่ายไทยได้เสนอให้รัฐบาลโตโกมอบหมายให้    
สถานเอกอัครราชทูตโตโกแห่งใดแห่งหนึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
                ๒. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมให้การค้าระหว่างกันขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และ
จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายศึกษาลู่ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยฝ่ายโตโกเชิญชวนให้ไทยไปลงทุนในโตโก 
โดยเฉพาะในสาขาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเสนอให้ภาคเอกชนไทยไปจดทะเบียนประกอบธุรกิจในเขตปลอดอากรของโตโก โดย
จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรเป็นเวลา ๘ ปี นับจากวันที่เริ่มประกอบการ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๐ 

                ๓. ความร่วมมือทวิภาคี โดยฝ่ายไทยเสนอที่จะให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่โตโกในสาขาที่ไทยมีความเช่ียวชาญ 
และขอให้ฝ่ายโตโกแจ้งความประสงค์ให้ฝ่ายไทยพิจารณาต่อไป 
                ๔. ความร่วมมือในเวทีพหุภาคี โดยฝ่ายไทยขอบคุณโตโกที่ให้การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยดี      
เสมอมา โดยเฉพาะการที่ฝ่ายโตโกให้ค ามั่นที่จะสนับสนุนไทยในการสมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ และขอรับการสนับสนุนจากโตโกในการสมัครรับเลือกตั้งซ้ าในต าแหน่ง
สมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๙ ของไทย 
                ๕. ความมั่นคงทางทะเล โดยฝ่ายโตโกขอเชิญไทยเข้าร่วมการประชุมระดับผู้น าของสหภาพแอฟริกาว่าด้วยความมั่นคง
ทางทะเลและการพัฒนาในแอฟริกา ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงโลเม สาธารณรัฐโตโก 
                ๖. การลงนามบันทึกความเข้าใจ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พลเอก ธนะศักดิ์ 
ปฏิมาประกร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโตโก ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ 
๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศ
และความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโตโก และ (๒) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโตโก
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหอการค้าไทยและ              
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศโตโก 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็น
ทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ
เร่งรัดผลักดันประเด็นส าคัญต่าง ๆ ตามตารางติดตามผลการเยือนฯ ในประเด็นความร่วมมือทวิภาคีและความร่วมมือในเวทีระหว่าง
ประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ตามค าเชิญของนายกรัฐมนตรีอินเดีย 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียตอบรับค าเชิญเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๗ ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นท่ีกรุงเทพฯ ปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
                ๓. สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดโครงการก่อสร้างถนนสามฝ่ายไทย-เมียนมา-อินเดีย ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และอินเดีย
สนใจลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๖ เขต 
                ๔. สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการเจรจาจัดท าเขตการค้าเสรีไทย-อินเดียให้บรรลุผลโดยเร็ว และอินเดียประสงค์จะ
ขอรับการสนับสนุนจากไทยในการจัดงานแสดงสินค้า Make In India ในประเทศไทย 
                ๕. สองฝ่ายตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และตกลงที่จะให้มีการลงนามความตกลงว่าด้วย    
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา 
                ๖. สองฝ่ายตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงให้ใกล้ ชิดยิ่งขึ้น และเห็นพ้องให้มี           
การแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารส าหรับสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมทั้งการเดินทางเยือนอินเดียของปลัดกระทรวง
กลาโหมเพื่อศึกษา  ดูงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอินเดีย ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 
                ๗. อินเดียขอให้ไทยสนับสนุนข้อเสนอของอินเดียในการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติ และการเป็นสมาชิกถาวรของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งการสมัครต าแหน่งเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างปฏิญญาทางการเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของการประชุมระดับโลกว่าด้วยเร่ืองสตรี คร้ังท่ี ๔ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของการประชุมระดับโลก
ว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่น
และเจตจ านงทางการเมืองของประเทศไทยที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี       
ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable 

Energy Agency : IRENA) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International 
Renewable Energy Agency : IRENA) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 

                 ๒. ให้กระทรวงพลังงานด าเนินการตามความเห็นของกระทรวงต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ที่ให้กระทรวงพลังงานยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศพร้อมทั้งแนบธรรมนูญทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศพร้อมค าแปลก่อน และเมื่อทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศได้เห็นชอบ        
ให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้ว กระทรวงพลังงานจึงแจ้งคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งแนบธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหว่างประเทศและค าแปล ตลอดจนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควรพิจารณาจัดตั้งคณะท างานด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อก าหนดเป้าหมายวางแผน 
การด าเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งควรมีการก าหนดรูปแบบหรือกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน
เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสูงสุด ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การสมัครของไทยเพ่ือเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก  (Pacific Alliance) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการสมัครของไทยเพื่อเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย  
ในการประชุมคณะมนตรีของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก รวมทั้งการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่ประเทศผู้สังเกตการณ์ได้รับเชิญ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ของไทยเพื่อประโยชน์ของไทยในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์ดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ที่เห็นว่าการเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ควรมีการก าหนดจุดเน้นท่ีส าคัญประกอบด้วย เช่น ในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ และ
การบังคับใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น และควรมีการส่งเสริมบทบาทของกรอบความร่วมมือที่ไทยร่วมเป็นสมาชิกกับกลุ่มประเทศ
ในลาตินอเมริกาอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for 
East Asia-Latin America Cooperation : FEALAC) เพื่อลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรม แผนงาน และโครงการความร่วมมือ      
ที่อาจมีขึ้นต่อไปในอนาคต ไปพิจารณาต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) คร้ังที่ ๔๘ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(สภาซีเมค) ครั้งท่ี ๔๘ ระหว่างวันที่ ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม Royal Cliff Hotels Group พัทยา จังหวัดชลบุรี ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
                ๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ เข้าใจวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดประชุมเพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีและสนับสนุน     
ให้การประชุมบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการน าเรื่องการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไปเสนอในการประชุมสภาซีเมคด้วย 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๐๗ เป็นฉบับปี ๒๐๑๒ ภายใต้ความตกลง

การค้าเสรีอาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๐๗ เป็นฉบับปี ๒๐๑๒ 
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) และกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) ด าเนินการ
ต่อไปเพื่อให้กฎเฉพาะสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๑๒  
มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งส านักเลขาธิการอาเซียนเพื่อผนวกกฎเฉพาะรายสินค้า ฉบับปี 
๒๐๑๒ เข้าไปในความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ ให้แจ้งเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและกรมศุลกากร
ด าเนินกระบวนการภายในเสร็จแล้ว 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า 
การด าเนินการปรับกฎเฉพาะรายการสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาโมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๐๗ เป็นฉบับปี ๒๐๑๒ เป็นการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์กรศุลกากรโลกที่ไทยเป็นสมาชิกซึ่งจะมีการปรับพิกัดศุลกากรตามกรอบระยะเวลา ๕ ปี ดังนั้น 
กระทรวงพาณิชย์ควรเร่งประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้    
เพื่อเกิดความชัดเจนและลดปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าของไทยในตลาดอาเซียนและ
สาธารณรัฐเกาหลีมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ฉบับแก้ไข 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ฉบับแก้ไข มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง
อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมกับข้อกฎหมายและ
ลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยก าหนดหลักการที่ส าคัญเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ าซ้อนในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ระหว่าง
ประเทศที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากอ านาจในการจัดเก็บภาษีของทั้งสองประเทศท าให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนบนฐานรายได้จ านวนเดียวกัน 
ทั้งนี้ เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว หากมีการแก้ไขโดยที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของความตกลงฯ ดังกล่าว เห็นควร 
ให้กระทรวงการคลังสามารถท าการแก้ไขได้ทันที และเมื่อแก้ไขแล้วเห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปด าเนินการทางการทูต 
เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปด าเนินการตามแบบพิธีทางการทูตและกฎหมายภายในเพื่อให้ความตกลงฯ 
มีผลใช้บังคับต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า 
ในภายหลังจากที่ได้มีการบังคับใช้ความตกลงฯ แล้ว และต่อไปในอนาคตข้างหน้าหากมีความจ าเป็นในการปรับปรุงแก้ไขความตกลงฯ อีก 
ควรมีการพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับ

กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Memorandum of Understanding on Cooperation between 
the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic 
of Vietnam) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบการปรึกษาหารือและก าหนดแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มพูนและ
กระชับความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศและการทูต ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีที่ไทยและเวียดนามเป็นสมาชิกและมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเกื้อหนุนต่อการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม 
                ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญเพื่อให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม (JCBC) 

คร้ังท่ี ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 

             ๑. กรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม (JCBC)     
ครั้งท่ี ๒ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ท้ังสองประเทศได้ด าเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง
ที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้า เพื่อประโยชน์ของการด าเนินความสัมพันธ์ โดยประเด็นส าคัญที่จะมี     
การหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมฯ อาทิ การต่างประเทศ การป้องกันประเทศและความมั่นคง การค้าและการลงทุน       
การลักลอบเข้ามาท าประมงในน่านน้ าไทยของเรือประมงเวียดนาม ความเช่ือมโยงในภูมิภาค ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือ
ด้านการเกษตร ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม ความร่วมมือในอนุภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
                ๒. ให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายเวียดนามตามประเด็นที่อยู่ในกรอบการหารือ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของ    
ฝ่ายไทยและการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเวียดนาม และเมื่อได้จัดท าบันทึกการประชุมแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างไทยกับ

สิงคโปร์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างไทย     
กับสิงคโปร์ ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างไทยกับสิงคโปร์ (โดยระบุต าแหน่ง) ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์และบรูไนดารุสซาลาม 
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 
                ๓. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 

สมัยท่ี ๑๓ 
          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๑๓ (Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) 
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยผู้แทนจาก
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงาน ป.ป.ช. กระทรวงวัฒนธรรม 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และวังสุโขทัย รวม ๘๓ ราย ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๘ โดยก าหนดการส าคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนบรูไนฯ ครั้งนี้ ได้แก่ การเข้าเฝ้าฯ และการหารือข้อราชการ
กับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ และการร่วมเป็นสักขีพยานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการเยือนบรูไนฯ เพื่อผลักดันให้น าไป 
สู่การปฏิบัติที่เกิดผลและเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ภาพรวมความสัมพันธ์ ได้แก่ การเตรียมการเสด็จพระราชด าเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งบรูไนฯ 
                ๒. ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและประมง ได้แก่ การด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตร บรูไนฯ รับพิจารณาเพิ่มการน าเข้าข้าวจากไทย การค้นคว้าวิจัยและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน    
ผ่าน   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเชิญบรูไนฯ ร่วมลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่จังหวัดเชียงใหม่      
ส่วนบรูไนฯ เสนอให้ไทยเป็นศูนย์กระจายสินค้าฮาลาลไปยังตลาดในประเทศตะวันออกกลาง รวมทั้งเชิญให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วม
การประชุม “Brunei Bio-Tech and Food Conference 2015” ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน 
                ๓. เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ได้แก่ การต่ออายุกองทุนไทยทวีทุน ๓ 
                ๔. พลังงาน ได้แก่ การร่วมมือกันด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการค้นคว้าวิจัยผ่าน  Brunei National Energy 
Research Institute และการซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวและถ่านหินลิกไนต์ของบรูไนฯ 
                ๕. ความร่วมมือด้านการทหาร/ความมั่นคง ได้แก่ การสนับสนุนความร่วมมือด้านการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ ของ
กองทัพไทยและบรูไนฯ การเตรียมการจัดการแสดงสาธิตทางทหารในโอกาสที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ เสด็จพระราชด าเนิน
เยือนไทย และการสนับสนุนการเปิดส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบรูไนฯ ประจ าประเทศไทยในปี ๒๕๕๘ 
                ๖. การผลักดันความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่คั่งค้าง ได้แก่ การเร่งรัดการจัดท า (๑) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปบรูไนฯ (๒) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และ 
(๓) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม 
                ๗. ความร่วมมือในอาเซียน ได้แก่ ข้อเสนอให้บรูไนฯ จัดการหารือเวทีอาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต
เกษตรตกต่ า การรักษาป่าไม้ การแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการน้ า และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรน้ า 
                ๘. ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ การขอรับการสนับสนุนจากบรูไนฯ ต่อไปในกรอบขององค์การความร่วมมือ
อิสลาม (OIC) ในประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการสมัครรับเลือกตั้งของไทยในต าแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ 
                ๙. ความร่วมมือด้านการศึกษา ได้แก่ การสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน 
                ๑๐. การก่อการร้าย ได้แก่ ความร่วมมือด้านการข่าวเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากล 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน คร้ังที่ ๙ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
ครั้งที่ ๙ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เกาะลังกาวี ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งการเดินทางประสบความส าเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์
ระหว่างกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี ้
               ๑. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้น าเสนอให้ที่ประชุมฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ แนวความคิดนิยมความรุนแรง การก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน 
(ASEAN Centre of Military Medicine : ACMM) ขึ้น ณ กรมแพทย์ทหารบก ประเทศไทย ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ     
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และได้สร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกเกี่ยวกับพัฒนาการความก้าวหน้าของสถานการณ์การเมืองไทย
ตาม Roadmap รวมทั้งแนวความคิดเรื่องการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยการด ารงไว้ซึ่งความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเพื่อประชาชนและโดยประชาชน 
                ๒. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อินโดนีเซีย โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องการควบคุมการน าเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ การขนถ่าย
สัตว์น้ า การจดทะเบียนเรือประมง และการส่งเสริมการลงทุนด้านการประมง รวมทั้งได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหมมาเลเซีย โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ างแท้จริงกับเหตุการณ์
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มต้นโดยเร็วที่สุด ปัญหาเรื่องบุคคลสองสัญชาติ ไทย-มาเลเซีย ปัญหาเรื่องรถตู้โดยสารไทย
บรรทุกผู้โดยสารเข้าและออกมาเลเซียเป็นไปได้โดยยากล าบาก และปัญหาผู้ประกอบการร้านอาหารต้มย ากุ้งชาวไทยของสมาคม
ต้มย ากุ้งได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเก็บภาษีในการประกอบการในอัตราที่ค่อนข้างสูง 

              ๓. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าเยี่ยม
ค านับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้กล่าวขอบคุณทุกประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ให้ความส าคัญกบัทัง้การประชุมฯ 
และงานนิทรรศการด้านการบินและการนาวีนานาชาติ (The Langkawi International Maritime & Aerospace Exhibition 2015 : 
LIMA 2015) พร้อมทั้งได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของทุกประเทศสมาชิกที่ควรมีความร่วมมือทางทหารกันอย่างต่อเนื่องภายใต้ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติการจัดท าและลงนามความตกลงการจัดต้ังส านักเลขาธิการระดับภูมิภาคส าหรับการด าเนินการตาม

ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 

                ๑. การจัดท าและลงนามความตกลงการจัดตั้งส านักเลขาธิการระดับภูมิภาคส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงร่วม
ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat for 
the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) โดยสาระส าคัญ
ของความตกลงฯ เพื่อจัดตั้งส านักเลขาธิการระดับภูมิภาคส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน เป็นศูนย์กลางประสานงานและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับบุคลากรวิชาชีพด้า นการท่องเที่ยว   
โดยจัดให้มีระบบลงทะเบียนบุคลากรวิชาชีพ การฝึกอบรมและการรับรองผู้ฝึกสอนและผู้ประเมินผล การจัดต าแหน่งการจ้างงาน 
การให้ค าปรึกษาและจัดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
                ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ (โดยระบุต าแหน่ง) 

                 ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาในการลงนามความตกลงฯ 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน คร้ังท่ี ๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงาน ดังนี้ 
                ๑. ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance 
Ministers and Central Bank Governors' Meeting : AFMGM) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินการตาม AEC Score card และความคืบหน้าของความร่วมมือ
ภาคการเงิน ซึ่งประกอบด้วย (๑) กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund : AIF) ขณะนี้   
มีเงินกองทุนจ านวน ๔๘๕.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอนุมัติให้กู้ไปแล้ว ๓ โครงการ จ านวน ๑๖๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒) ความร่วมมือ 
ด้านศุลกากร (Cooperation in ASEAN Customs) มีการลงนามในพิธีสารฉบับที่ ๗ ว่าด้วยระบบศุลกากรผ่านแดน (Customs Transit 
System) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
ของอาเซียน (Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window) เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
(๓) การเปิดเสรีบริการด้านการเงิน มีการลงนามในพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินรอบที่ ๖ และให้
สิทธิสมาชิก ๒ ประเทศเจรจาก าหนดคุณสมบัติมาตรฐานธนาคาร (Qualified ASEAN Banks) ได้โดยสมัครใจ (๔) การพัฒนา
ตลาดทุนอาเซียน มีการเจรจาเกี่ยวกับการจัดท ากฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเช่ือมโยงระบบการซื้อขาย (ASEAN Exchange Linkage) 
การจัดท ามาตรฐานการประเมินบรรษัทภิบาลอาเซียน การใช้หนังสือช้ีชวนฉบับเดียวกัน การเปิดให้มีการขายกองทุนรวมข้ามประเทศ
ในอาเซียน (ASEAN Passport) การเข้าถึงบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านการเช่ือมโยงระบบซื้อขาย (trading) และการจัดท า 
ASEAN Capital Market Infrastructure Blueprint (ACMI Blueprint) ส าหรับระบบบริการหลังการขาย และ (๕) การเข้าถึง
บริการด้านการเงินภาคประชาชน มีการจัดตั้งคณะท างาน (Working Committee) เพื่อให้ภาคประชาชนและ SMEs ในอาเซียน
เข้าถึงบริการทางการเงิน นอกจากนี้ ได้หารือทวิภาคีกับนาย David Lipton, First Deputy Managing Director ของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ด้วย 

                 ๒. จากการเข้าร่วมการประชุมมีข้อมูลที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) น าเสนอต่อที่ประชุมและเห็นว่า
น่าสนใจ กล่าวคือ IMF ได้ปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 
๒๐๑๕ เดิม (ประมาณการ ปี ๒๐๑๑) คาดว่าจะเติบโตที่ระดับร้อยละ ๕ แต่ล่าสุดคาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ ๓.๕ สาเหตุส าคัญ
ประการหนึ่งคือ ปริมาณการค้าโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่ขยายตัวมากที่สุด คือ อาเซียน 
เอเชีย (ไม่รวมอาเซียน) ลาตินอเมริกา และกลุ่มตลาดใหม่ในยุโรป (Emerging Europe) ตามล าดับ นอกจากน้ัน อัตราส่วนของหนี้
ต่อรายได้สุทธิของภาคครัวเรือนไทยได้เติบโตขึ้นมาก จากร้อยละ ๘๐ ในช่วงปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๓๐ ในปี ๒๕๕๖ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการเยือนสหรัฐอเมริกา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนสหรัฐอเมริกาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่าง 
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์-๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อแสดงปาฐกถาพิเศษในงาน Asia Business Conference ซึ่งการเดินทางเข้าร่วมปาฐกถา
พิเศษครั้งนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี การขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเพื่อน ารายได้เข้าประเทศ และการสร้าง
การยอมรับให้ไทยมีบทบาทในเวทีโลกอย่างสง่างาม ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. งาน Asia Business Conference จัดขึ้นโดย Harvard Business School โดยเชิญองค์ปาฐกกิตติมศักดิ์ที่เป็น
บุคคลช้ันน าจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งคณาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันที่มีช่ือเสียงมาร่วมงาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง      
การท่องเที่ยวและกีฬาได้รับเชิญให้แสดงปาฐกถาหัวข้อ “วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวประเทศไทย ปี ๒๐๒๐ (Tourism Vision 2020 
Positioning Thailand)” มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยว เน้นการกระจาย
รายได้ สร้างความภาคภูมิใจเกิดความรักท้องถิ่นให้กับคนในพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว เน้นเรื่องความปลอดภัยและบริการพื้นฐาน
ของแหล่งท่องเที่ยว พร้อมท้ังได้แนะน า “ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘” และ “๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด” 
                ๒. ช่วงที่ ๒ ของการจัดงานเป็นลักษณะ Panel Discussion หัวข้อ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : Looking Beyond 
2015” มีผู้เข้าร่วมอภิปราย ๔ ท่าน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เยาวชนและกีฬาประเทศมาเลเซีย เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจ าสหรัฐอเมริกา และเอกอัครราชทูตไทย ประจ าสหรัฐอเมริกา 
โดยผู้อภิปรายได้กล่าวแสดงความส าคัญของอาเซียนทั้งด้านยุทธศาสตร์ที่ตั้ง ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การถ่วงดุลการค้าระหว่างมหาอ านาจ
ต่าง ๆ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังได้ซักถามในแง่คิดและมุมมองต่าง ๆ ซึ่งนับว่าได้รับความสนใจและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

                 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พบปะนักศึกษาไทยในบอสตัน ๖๐ ราย จากสถาบันการศึกษา
ช้ันน าท่ีมีช่ือเสียง อาทิ Havard, MIT, Kenedy Business School โดยเหล่านักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่างได้รับ
ฟังนโยบายรัฐบาล Roadmap ต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการเดินทางจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้ง     
มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งด้านภาพลักษณ์ประเทศ การดูแลนักท่องเที่ยว การขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และ    
การท างานเสียสละเพื่อประเทศชาติและส่วนรวม เป็นต้น 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินเดียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมงาน “Thailand Trade, Investment and Tourism 
Roadshow to India” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ มีผู้แทนการค้าและนักธุรกิจจากไทยและอินเดียประมาณ ๕๐ ราย โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บรรยายเรื่อง “การท่องเที่ยววิถีไทย” พร้อมเชิญชวนให้ชาวอินเดียเดินทางมาไทย ทั้งเพื่อการท่องเที่ยว
ในรูปแบบต่าง ๆ 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในอินเดีย โดยมีประเด็น
หารือ อาทิ การใช้มวยไทยเป็นกิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยว การผลักดันในเรื่องของ Multiple Entry Visa ที่มีระยะยาว (๑ ปี) 
ส าหรับนักท่องเที่ยวอินเดีย และการส่งเสริมนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีรุ่นใหม่ที่มีรายได้ของตนเอง และชอบท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มสตรี 
เป็นต้น รวมทั้งได้หารือกับผู้ประกอบการด้านจัดงานแต่งงาน (Wedding Planner) โดยผู้ประกอบการด้านจัดงานแต่งงานเห็นว่า 
ควรให้มีการเช่ือมโยงทางอากาศจากอินเดียไปยังเมืองจุดหมายปลายทางในประเทศไทยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ และขอทราบ
รายชื่อโรงแรมที่มีพ้ืนท่ีชุมชน (Venue) หลายประเภทส าหรับการจัดงาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่า 
ควรส่งเสริม (Promote) พื้นที่ใหม่ ๆ เพื่อรองรับการจัดงานแต่งงาน เช่น เกาะต่าง ๆ ท่ีมีโรงแรมและสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม 
โดยแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีไทย (Thainess) ในการสนับสนุนการจัดงานแต่งงาน หรือเป็นกิจกรรมส าหรับผู้เข้าร่วมงานแต่งงาน
ในประเทศไทยได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
เร่ือง  รายงานผลการเยือนประเทศญี่ปุ่น 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่าง 
วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อพบปะหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิเพื่อการท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว 
(CEO Long Stay Foundation) เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว (Long Stay) ในประเทศไทย โดยมีประเด็น       
ที่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการญี่ปุ่นต้องการให้ไทยพิจารณา ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การปรับระยะเวลาอนุญาตการตรวจลงตรา (Visa) จาก ๑ ปี เป็น ๑๐ ปี 
                ๒. การโอนทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อในประเทศไทยให้ทายาทได้ 
                ๓. การจัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในจังหวัดที่ส าคัญ เช่น 
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ และเมืองพัทยา 
                ๔. การจัดท าแบบฟอร์มการตรวจลงตรา (Visa) เป็นภาษาญี่ปุ่น 
                ๕. ขอเพิ่มส านักงานมูลนิธิเพื่อการท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว (Long Stay Foundation) จากปัจจุบันมีเพียง
แห่งเดียว เป็น ๒ แห่ง 
 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture : 

"Building a New Partnership" 
               คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมการประชุม (United Nations World Tourism Organization : UNWTO)/
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization : UNESCO) เรื่อง “การสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่” (UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and 
Culture : “Building a New Partnership”) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ระหว่างวันท่ี ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ 
ดังนี ้
                ๑. การประชุมระดับโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติและองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเรื่อง “การสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่” (UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism 
and Culture : “Building a New Partnership”) ได้มีการหารือระดับรัฐมนตรีภายใต้หัวข้อ “การสร้างรูปแบบของความเป็น
หุ้นส่วนใหม่” โดยเปิดโอกาสให้หัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีแสดงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการด าเนินงานท่ีจ าเป็น
ต่อการสนับสนุนรูปแบบความร่วมมือใหม่ระหว่างการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบและการตระหนักรู้
ทางวัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อหาข้อสรุปและจัดท าปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม -  
การสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่ โดยร่างปฏิญญาเสียมราฐฯ ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม ๕ ด้าน คือ (๑) การสร้างรูปแบบของความเป็นหุ้นส่วนใหม่ระหว่างการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม (๒) การส่งเสริม
และคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม (๓) การเช่ือมโยงประชาชนและการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านเส้นทางวัฒนธรรม      
(๔) การส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ (๕) การส่งเสริม
ในการน าแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาเมือง 

                 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา 
โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วม 
“สองอาณาจักร หนึ่งจุดหมายปลายทาง” และให้มีการอ านวยความสะดวกในการเดินทางด้านการตรวจลงตรา การผ่านแดน     
การคมนาคม โดยเฉพาะจากนักเดินทางจากประเทศท่ีสาม รวมทั้งฝ่ายกัมพูชาขอรับการสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร ทั้งการส่ง
ผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรมในกัมพูชาและให้เจ้าหน้าที่มาอบรมในประเทศไทย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-มาเลเซีย คร้ังท่ี ๕๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๘ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมกับดาโต๊ะ สรี ฮิชัมมูดิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศมาเลเซีย เป็น
ประธานร่วม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสูงและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค 
ระหว่างวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการระดับสูง เช่น รายงานความก้าวหน้างานมอบจากการประชุมคณะกรรมการ
ชายแดนทั่วไป ครั้งท่ี ๕๑ และผลการด าเนินงาน การด าเนินงานของคณะกรรมการระดับสูง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการทบทวนความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซีย ว่าด้วยความร่วมมือชายแดน 
เป็นต้น 
                ๒. งานมอบของคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๒ เช่น ให้คณะกรรมการระดับสูงมอบงานให้
คณะกรรมการทบทวนความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย ว่าด้วยความร่วมมือชายแดน ด ารงการวางแผนเพื่อหารือ
เกี่ยวกับการทบทวนความตกลงฯ อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
                ๓. เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ ข้อเสนอของฝ่ายไทยและฝ่ายมาเลเซีย ซึ่งข้อเสนอของฝ่ายไทยคือ การเสนอให้ทั้งสองฝ่าย
ขยายความร่วมมือให้เกิดผลในการพัฒนา และการบริหารจัดการที่ดีร่วมกันในพื้นที่ชายแดน ส าหรับการจัดประชุมคณะกรรมการ
ชายแดนทั่วไป ครั้งท่ี ๕๓ จะจัดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประเทศมาเลเซีย  
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC)  ไทย-เวียดนาม คร้ังท่ี ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๒ 
ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เป็นประธานร่วม และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม     
ผลการประชุมดังกล่าว โดยเฉพาะการเร่งรัดผลักดันประเด็นส าคัญต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การด าเนินความสัมพันธ์ ได้แก่ การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนาม นายกรัฐมนตรี
เวียดนาม รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political 
Consultation Group ไทย-เวียดนาม ของเวียดนาม และการจัดตั้งคณะท างานร่วมเพื่อหารือการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูต ในปี ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ ด้านความมั่นคง ได้แก่ ความร่วมมือด้านกลาโหม การแก้ไขปัญหาการลักลอบท าประมงผิดกฎหมาย การลดโทษ
ให้แก่นักโทษไทยในเวียดนาม การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 
                    ๑.๓ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความร่วมมือด้านการค้า ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร และความร่วมมือด้านการลงทุน 
                    ๑.๔ ด้านความเช่ือมโยง ได้แก่ การจัดตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาเปิดให้บริการรถโดยสารประจ าทางระหว่าง
กัน การจัดตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาความเหมาะสมของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล และความร่วมมือระหว่างสายการบินไทย
กับเวียดนาม และการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกัน 
                    ๑.๕ ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือระดับจังหวัด และการบริหารจัดการน้ าในแม่น้ าโขง 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการปรับแก้เนื้อหาในสรุปผลการประชุมฯ 
ด้านเศรษฐกิจ (หัวข้อย่อยความร่วมมือด้านการค้า) และตารางผลการประชุมฯ ประเด็นความร่วมมือด้านการค้า ให้สอดคล้องกับ
ข้อความที่ปรากฏในบันทึกการประชุม (ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ) ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. เห็นชอบการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ มีสาระส าคัญเพื่อจะยกระดับการคุ้มครอง
แรงงานของคนประจ าเรือบนเรือเดินทะเลที่ชักธงไทย และลดอุปสรรคในการเดินเรือทะเลของเจ้าของเรือ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติแรงงาน
ทางทะเล พ.ศ. .... ต่อไป 
                ๒. เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแจ้งผู้อ านวยการใหญ่ 
ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ เพ่ือการลงทะเบียนให้สัตยาบันอนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory 
on Health Systems and Policies ให้แก่องค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในอัตราปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ ๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท (๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ๓๒.๘๐ บาท) โดยเงินอุดหนุนท่ีต้องจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว และให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๐ 

                  ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและข้อสังเกตของกระทรวง        
การต่างประเทศเกี่ยวกับข้อ ๒ ของถ้อยแถลงแสดงเจตจ านงสนับสนุนโครงการฯ (Statement of Intent to support the Asia 
Pacific Observatory on Health Systems and Policies) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับโครงการฯ ระบุว่า “ผู้บริจาคจะท า
ความตกลงเกี่ยวกับการบริจาคเงินอุดหนุนฯ กับองค์การอนามัยโลกแยกต่างหากอีกฉบับหนึ่ง” ไปพิจารณาด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล     
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมง โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินโดนีเซียให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างกรอบความร่วมมือด้านการประมงทั้งความร่วมมือ         
ทางเศรษฐกิจและวิชาการ 
                    ๑.๒ อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ      
ในประเด็นท่ีไม่ใช่หลักการส าคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๔ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 

                 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าข้อตกลงอนุวัติการตามกรอบความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ที่จะจัดท า
ร่วมกันต่อไปนั้น ควรให้ภาคเอกชนในธุรกิจประมงและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟัง เพื่อเตรียมความพร้อม
และให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงฯ ไปพิจารณาต่อไปด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติการจัดท าและลงนามแผนการด าเนินกิจกรรม (Joint Action Programme) ด้านการท่องเที่ยวระหว่าง

ไทยกับรัสเซีย ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดท าและลงนามแผนการด าเนินกิจกรรม (Joint Action Programme) ด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
ไทยกับรัสเซีย ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗ โดยแผนการด าเนินกิจกรรมฯ มีสาระส าคัญเป็นการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
ไทยและรัสเซีย โดยแบ่งเป็น ๖ สาขา ได้แก่ (๑) การแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว (๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับชาติ        
(๓) การศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการฝึกอบรมในขอบเขตการท่องเที่ยว (๔) กฎหมายด้านการท่องเที่ยว (๕) การลงทุนด้าน   
การท่องเที่ยว และ (๖) ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแผนการด าเนิน
กิจกรรมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี     
โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร) เป็นผู้ลงนาม          
ในแผนการด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับรัสเซีย ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗ (โดยระบุต าแหน่ง) 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรมีการระบุให้ประเทศต้นทางด าเนินการให้มีการท า
ประกันสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งการเจ็บป่วยทั่วไปและกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินก่อนการเดินทาง    
ออกจากประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ และพิจารณา   
ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียเพื่อสานต่อแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว 
โดยการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อวางกลยุทธ์ด้านการตลาด การจัดให้มีการส่งเสริมการตลาดเป็นกรณีพิเศษส าหรับชาวรัสเซีย
ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล    
เพื่อน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับกรอบหรือประเด็นความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและ 

กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ โดยแผนปฏิบัติการฯ เป็นแผนงานที่ก าหนดรายละเอียด
โครงการหรือกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่จะด าเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เป็นข้อตกลงย่อย 
(arrangement) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนท้ังสองฝ่ายมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งด้านวัฒนธรรม และเป็นประโยชน์
ต่อการขยายผลทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่ายต่อไป 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในแผนปฏิบัติการฯ 
                    ๑.๓ หากมีความจ าเป็นสามารถปรับปรุงถ้อยค าของแผนปฏิบัติการฯ ได้เท่าท่ีไม่ขัดกับหลักการและสาระส าคัญ
ที่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. กระทรวงการต่างประเทศไม่จ าเป็นต้องจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ตามความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลดความเหลือ่มล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง 

บริการของรัฐ 
 

 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การด าเนินโครงการพัฒนาเมืองในส่วนที่ค้างอยู่ต่อไปให้แล้วเสร็จ ตามมติ คสช. 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินโครงการพัฒนาเมืองในส่วนท่ีค้างอยู่ต่อไปให้แล้วเสร็จ ตามมติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้
              ๑. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาเมือง 
จ านวน ๖๗๔.๗๑ ล้านบาท ให้ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติด าเนินโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ต่อไปจนแล้วเสร็จ
ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
                ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาเมืองเพ่ือพิจารณาด าเนินการโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ จ านวน 
๑,๐๒๖ โครงการ ต่อไปให้แล้วเสร็จ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สี่ และภาพรวมของปี ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอรายงานภาวะสังคมไทย  
ไตรมาสที่สี่ และภาพรวมของปี ๒๕๕๗ ซึ่งครอบคลุมความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส าคัญ บทความพิเศษเรื่อง “การยกระดับสมรรถนะ
แรงงาน ความท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการ” และประเด็นทางสังคมที่ต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานต่ า ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นช้า 
(๒) การก่อหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มชะลอลง แต่ต้องเฝ้าระวังการผิดนัดช าระหนี้อย่างต่อเนื่อง (๓) ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ (๔) ผู้ป่วยเอดส์มีแนวโน้มลดลง แต่ต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มเยาวชน       
ที่น าไปสู่การเสี่ยงติดเช้ือเอชไอวีที่มาจากเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย (๕) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น
และต้องเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุน้อยลง (๖) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวมดีขึ้น แต่ต้องเฝ้าระวัง
สถานการณ์ยาเสพติดทั้งในกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพเพื่อลดปัญหาอย่างยั่งยืน  (๗) การเสริมสร้างวินัยเป็นหนทางลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุจราจรทางบกอย่างยั่งยืน และ (๘) การเปิดตัวรายงานความก้าวหน้าในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ โดยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง และได้ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ตามหลักมาตรฐานสากล 5P (Policy, Prosecution, Protection, Prevention, Partnership) ที่ยึดหลักการส าคัญด้านการคุ้มครอง
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ยง และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวด และการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
ของเจ้าหนาท่ีรัฐในทุกระดับ 
                    ๑.๒ บทความพิเศษเรื่อง “การยกระดับสมรรถนะแรงงาน : ความท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
โครงสร้างแรงงานเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ แนวทางและปัญหาการยกระดับสมรรถนะแรงงาน 
                    ๑.๓ ประเด็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป ได้แก่ ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแรงงาน 
ตลอดปี ๒๕๕๘ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๘ การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในปี ๒๕๕๘ 
และแนวทางการพฒันาสมรรถนะแรงงาน 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปเป็นข้อมูลด าเนินการให้สอดคล้องกับระบบการศึกษา  
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การด าเนินการตามโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการปณิธานความดี       
ปีมหามงคล เพื่อปลุกจิตส านึกกระตุ้นให้คนไทยท าความดีอย่างเป็นรูปธรรม มีทิศทางที่ชัดเจน และวัดผลที่เกิดขึ้นจริง กระทรวง  
ศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยมอบให้สถานศึกษาในสังกัดจัดศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix It Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน ๕๐ ศูนย์ ระหว่างวันท่ี ๓-๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และขยายผลไปทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรม ๔ กิจกรรม ได้แก่ เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต์        
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน แนะแนวการศึกษาสายอาชีพเพื่อการมีงานท าที่ยั่งยืน และรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช ารุด       
เพื่อน าไปซ่อมและบริจาคให้ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ติดตามผลการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งได้รวบรวมภาพกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ออกให้บริการประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่การด าเนินกิจกรรม
โครงการไว้แล้ว  



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ 

                  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ        
ซึ่งกระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ประชุมหารือ เมื่อวันท่ี ๒๐ และ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทย
ไปท างานในต่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
      เร่ือง  การปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality 

Officer - CGEO) 
            คณะรัฐมนตรมีีมติ 
           ๑. เห็นชอบการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
(Chief Gender Equality Officer - CGEO) ตามมติคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ    
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบออกแบบกลไกในการติดตามผลการด าเนินงานของ CGEO และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐรายงาน    
ผลการด าเนินงานประจ าปีมายังส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
                    ๑.๒ ให้แต่งตั้ง CGEO ระดับกระทรวง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้ปลัดกระทรวง 
เป็น CGEO กระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

                   ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการเรื่องนี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
เช่น โอกาสของหญิงชายในการด ารงต าแหน่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย การสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเหมาะสม และความก้าวหน้า     
ในการประกอบวิชาชีพตามศักยภาพที่มีอยู่ เป็นต้น 

 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้ด าเนินการตามหลักมาตรฐานสากล 5P (Policy Prosecution 
Protection Prevention Partnership) สรุปสาระส าคัญ ๕ ด้าน ดังน้ี 
                ๑. ด้านที่ ๑ นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (Policy) โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์แล้ว ๓ ครั้ง และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ เป็นต้น 
                ๒. ด้านท่ี ๒ การด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution) โดยในปี ๒๕๕๗ คดีที่เริ่มสอบสวน รวมทั้งสิ้น 
๒๘๐ คดี จ าแนกเป็นคดีการค้ามนุษย์ จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ๒๒๒ คดี แสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน 
๔๗ คดี และน าคนมาขอทาน ๑๑ คดี เป็นต้น 
                ๓. ด้านที่ ๓ กรมคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) โดยในปี ๒๕๕๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพสายด่วน ๑๓๐๐ ในการให้บริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ซึ่งด าเนินการโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop 
Crisis Center - OSCC) โดยบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน เป็นต้น 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

                ๔. การป้องกัน (Prevention) โดยในปี ๒๕๕๗ รัฐบาลไทยได้ก าหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
ที่เกิดขึ้น จากการแสวงประโยชน์ทางเพศ โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง จากการแสวงประโยชน์ในการน า   
คนมาขอทาน โดยได้มีการจัดระเบียบคนขอทาน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๔-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๙-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
และจากการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายจัดระเบียบบริษัทจั ดหางาน และ
สาย/นายหน้าหาคนงาน เป็นต้น 
                ๕. ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศ (Partnership) โดยได้มีความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ มีการจัดท าแผนแม่บทการด าเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง นอกจากนี้ได้มีความร่วมมือระดับทวิภาคี โดยในอนาคต
ไทยมีแผนที่จะจัดท า MOU และหารือความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศอื่น ๆ เป็นต้น 
 

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎหมายและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการออมแห่งชาติ  
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันพุธท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี ้
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
                    ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                    ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน 
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๗ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ได้แก่ 
                          ๑.๒.๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดการเป็นสมาชิกกองทุนหรืออยู่ในระบบบ านาญอื่นที่ไม่มีสิทธิเป็นสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
                          ๑.๒.๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ 
พ.ศ. ....  
                          ๑.๒.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. ....  
                          ๑.๒.๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณเงินบ านาญและจ านวนเงินบ านาญขั้นต่ า พ.ศ. ....  
                          ๑.๒.๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินให้กับสมาชิก หรือผู้รับบ านาญ หรือผู้รับเงิน
ด ารงชีพ ตามมาตรา ๔๐ ของกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
                          ๑.๒.๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
                          ๑.๒.๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. ....  
                ๒. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๓. ส าหรับการขอจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น กรณีที่มีผู้เข้าเป็นสมาชิก กอช. จ านวนมากเกินกว่างบประมาณคงเหลือจะรองรับได้ นั้น 
ให้กระทรวงการคลังด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป 

                   ๔. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินงานของ กอช. จะต้องมีความพร้อมที่จะรับโอนผู้ประกันตนและเงินของ



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กรณีบ านาญชราภาพไปเข้า กอช. ทั้งด้านงบประมาณ 
ส านักงานและบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินภารกิจและการบริหารงานของ กอช . เป็นไปตามวัตถุประสงค์        
มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างความตระหนัก    
ให้แรงงานนอกระบบเห็นถึงความส าคัญของการออม สร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนย้ายของผู้ประกันตน          
ตามมาตรา ๔๐ กรณีชราภาพของกองทุนประกันสังคมมาที่ กอช. การเพิ่มช่องทางรับสมัครการรับเงินสะสมจากสมาชิกและการหา
สมาชิกใหม่ โดยพัฒนาระบบเช่ือมต่อกับ กอช. และมีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อย่างเข้มงวด การปรับเพิ่ม
เป้าหมายการด าเนินงานของ กอช. ให้รับสมาชิกเพิ่มจากเฉลี่ยปีละ ๕ แสนราย เป็นไม่ต่ ากว่าปีละ ๑ ล้านราย ตลอดจนการสรรหา
เลขาธิการคณะกรรมการ กอช. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   

 เร่ือง  การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก ครั งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ 
๒๐-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาให้กลุ่มธุรกิจ เอกชนเข้ามา     
มีบทบาทร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในลักษณะของการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่กับการหารายได้         
ผ่านการโฆษณา และส าหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครั้งต่อไป การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคม
กีฬาท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการและแผนงบประมาณส าหรับรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดท าองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
                ๓. ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขันฯ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินเหลือจ่ายจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ อีกจ านวน ๗๒,๖๗๖,๐๐๐ บาท โดยให้การกีฬาแห่งประเทศไทยด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาด าเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐด้วย ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการแข่งขันฯ แล้ว ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการจัดการแข่งขันฯ 
และงบประมาณค่าใช้จ่ายที่คงเหลือจากการแข่งขันฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   

      เร่ือง   รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of  Women - CSW)
สมัยท่ี ๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ 

ว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women - CSW) สมัยที่ ๕๙ ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘       
ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นโดยส านักงานเลขาธิการสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า    
ในการด าเนินการตามปฏิญญาปักกิ่ง ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการของความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และเร่งรัดติดตาม
การด าเนินงานเพื่อความก้าวหน้าของสตรี รวมทั้งการให้ค าแนะน าในระดับประเทศ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก ในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ด้านสตรี และการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยบทบาทของคณะผู้แทนไทยในการประชุม CSW สมัยที่ ๕๙ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ าต่อคณะผู้แทนจากนานาประเทศทั่ วโลก     
ถึงความส าคัญต่อการส่งเสริมโอกาสในการศึกษาแก่สตรี ในส่วนของการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  ได้มีการทบทวน
ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรี เช่น พระราชบัญญัติเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดโทษต่อการเลือกปฏิบัติ
เพราะเหตุแห่งเพศ และยังเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่ให้การยอมรับต่อความหลากหลายทางเพศอีกด้วย นอกจากนี้ 
รองนายกรัฐมนตรียังได้ประกาศให้ท่ัวโลกทราบถึงความจริงใจของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ 
ตามหลักมาตรฐานสากลที่เรียกว่า 5P ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการด าเนินคดี ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ด้านการป้องกัน และ  
ด้านความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

                ๒. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Round Tables)   
ในหัวข้อ การลงทุนในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเสริมพลังสตรี (Investing in Gender Equality and the Empowerment 
of women) โดยน าเสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมฯ ว่าการลงทุนเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ ไม่เพียงแต่เน้นท่ีการลงทุน    ใน
ด้านการเงินอย่างเดียว แต่จะต้องรวมถึงการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคม ขจัดอคติที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสตรี 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้หารือในรูปแบบทวิภาคีกับ Mrs. Bundith 
Prathoumvanh รองประธานสหพันธ์แม่หญิงลาว ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามปัญหา
การค้ามนษุย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กท่ีข้ามพรมแดนมาอย่างผิดกฎหมาย และได้เข้าพบหารือกับ Dr.Ing Kantha Phavi รัฐมนตรี
กระทรวงกิจการสตรี ราชอาณาจักรกัมพูชา ในประเด็นความร่วมมือเพื่อจัดระบบข้อมูลผู้ข้ามพรมแดนเพื่อแก้ไขปัญหาการข้ามพรมแดน
มาอย่างผิดกฎหมายของชาวกัมพูชาซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย 
                ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบนโยบายให้ ดร .วีรชัย พลาศรัย 
เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เกี่ยวกับประเด็นในความรับผิดชอบของกระทรวง   
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ การสนับสนุนเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women) และการสนับสนุนผู้แทนไทยในการด ารงต าแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women : CEDAW) ของสหประชาชาติ รวมทั้งสื่อสารและประสานกับนานาประเทศเพื่อช้ีให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการจัด
สวัสดิการพื้นฐานเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มี
คุณภาพ รวมทั้งเป็นมาตรการจูงใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก น าเด็กเข้ารับบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
โดยการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสัญชาติไทยที่บิดา และ/หรือมารดาที่มีสัญชาติไทย เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน โดยอุดหนุนรายละ ๔๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน 
เป็นเวลา ๑ ปี ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ควรพิจารณา  
ให้เฉพาะผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ า และในกรณีที่มีการใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนด าเนินการ 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
      เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน     

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

           ๑. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเพื่อจัดตั้งสถาบันส่งเสริม       
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได ้



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับข้อสังเกตของส านักงบประมาณเกี่ยวกับร่างมาตรา ๑๐ (๒) ของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  
ที่บัญญัติให้ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินกิจการของสถาบันฯ ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม นั้น ตามร่างมาตรา ๔๐ 
ก าหนดเกี่ยวกบัการโอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของส านักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานไปเป็นของ
สถาบันฯ ไว้แล้ว ประกอบกับมีแหล่งเงินทุนต่าง ๆ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรร  ให้ตามความเหมาะสม ดังนั้น ในวาระ
เริ่มแรก สถาบันฯ น่าจะมีทุนที่เพียงพอในการด าเนินกิจการอยู่แล้วไม่ต้องก าหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินเป็นทุนประเดิมแต่อย่างใด 
รวมทั้งเมื่อมีการโอนภารกิจบางส่วนของส านักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไปเป็นของสถาบันฯ 
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้แล้ว ก็ควรมีการพิจารณายุบเลิกสายงานหรือปรับลดบุคลากร เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจท่ีลดลง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาและการเรียนรู้  

การทะนุบ ารุงศาสนา  

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
มีสาระส าคัญเป็นการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยเดียวกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันท าให้จ านวนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ลดลง 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๒. มอบให้กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาด าเนินการทุกจังหวัดเกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นใหม่   
โดยใช้นโยบายการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเพื่อความประหยัดทรัพยากรและสร้างความเข้มแข็ง  
เป็นปึกแผ่นแก่สถาบันอุดมศึกษาแทนที่จะแข่งขันกันหรือสร้างภาระทั้งด้านงบประมาณ และการหาบุคลากรผู้สอน ตามนัย        
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ     
โดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา) เพื่อลดความซ้ าซ้อนและสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๔/๒๕๕๘ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๙๐/๒๕๕๘ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
             ๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายก าจร ตติยกวี นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นกรรมการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
                ๒. อ านาจหน้าที่ ได้แก่ เสนอแนะนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการตัดสินใจในเชิงรุกเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาฯ 
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนก ากับดูแล ติดตาม และบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนิน 
นโยบายและการด าเนินงานพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกนั
อย่างเป็นระบบ เป็นเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๙ 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘  
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
              ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
มีสาระส าคัญเป็นการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแตอ่ยูใ่น
ก ากับของรัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่ อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปก ากับดูแลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อมิให้เป็นภาระกับรัฐบาลในการให้การอุดหนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติม 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องน าส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน เห็นควรก าหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการสั่งจ่ายเงินรายได้ ตลอดจนระบบ      
การติดตามและรายงานผล ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
มีสาระส าคัญเป็นการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ   
ที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปก ากับดูแลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อมิให้เป็นภาระกับรัฐบาลในการให้การอุดหนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติม 

                   ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรก าหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการสั่งจ่ายเงินรายได้ ตลอดจนระบบการติดตามและทบทวนผล ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
มีสาระส าคัญเป็นการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ใน
ก ากับของรัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปก ากับดูแลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้มีการบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อมิให้เป็นภาระกับรัฐบาลในการให้การอุดหนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติม 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรก าหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการสั่งจ่ายเงินรายได้ ตลอดจนระบบการติดตามและรายงานผลให้ชัดเจน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
 
 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
มีสาระส าคัญเป็นการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ใน
ก ากับของรัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปก ากับดูแลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อมิให้เป็นภาระกับรัฐบาลในการให้การอุดหนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติม 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรก าหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการสั่งจ่ายเงินรายได้ ตลอดจนระบบการติดตามและรายงานผลให้ชัดเจน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
จากมหาวิทยาลัยศิลปากรไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และส านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับ 
การกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มหลักการในวรรคสามของร่างมาตรา ๑๔ (๓) โดยก าหนดกรอบวงเงินกู้ที่อยู่ในอ านาจ      
การพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจน และหากเกินกรอบวงเงินกู้ดังกล่าว ให้เสนอคณะรัฐมนตรี           
ให้ความเห็นชอบ ส่วนการบัญชีและการตรวจสอบ ในประเด็นการจัดท าบัญชีและรายงานในร่างมาตรา ๔๙ ควรก าหนดให้เป็น    
ไปตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังก าหนด และในร่างมาตรา ๕๐ การจัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชี 
ของมหาวิทยาลัย ควรปรับระยะเวลาจากภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เป็นภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี นอกจากนี้ 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ควรปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักการกลางในการร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะ
ออกนอกระบบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ (เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะออก
นอกระบบ) รวมทั้งการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามร่างในมาตรา ๒๑ ควรให้ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยตามร่างในมาตรา ๑๔ (๘) เกี่ยวกับการอนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงการลงทุนหรือร่วมลงทุน        
กับบุคคลหรือนิติบุคคล ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา      
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปก ากับดูแลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อมิให้เป็นภาระกับรัฐบาลในการให้การอุดหนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติม 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีสั่งจ่ายเงินรายได้ และระบบการตรวจสอบ ติดตามผล 
เพื่อให้การจัดเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้เป็นมาตร ฐานเดียวกันส าหรับ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทุกแห่ง และควรให้ความส าคัญในการพัฒนาและวางระบบการบริหารการเงินการคลังที่เอื้อประโยชน์
สูงสุดต่อการวางแผนการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษาและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อหาจุดที่คุ้มทุนของการจัดการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๑ 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนกับสถาบันการอาชีวศึกษา และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอและการพิจารณา       
เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                ๑. ร่างกฎกระทรวงการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนกับสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอและการพิจารณาเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติหลักการให้โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามสิทธิของโรงเรียน 

การกุศล  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ [เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียนในรูป
บัตรค่าเล่าเรียน (อุดหนุนรายหัว ๑๐๐%)] ช่วยเหลือนักเรียนในรูปบัตรค่าเล่าเรียนหรือการอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียน
เอกชนในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ เพิ่มเติมให้แก่นักเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่จัดการเรียน   
การสอนโรงเรียนการกุศลหรือการศึกษาสงเคราะห์ ที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เป็นต้น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้เจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน ค่าจัดการเรียนการสอน ในวงเงินไม่เกิน ๔๑๒,๒๐๐ บาท ตามอัตรา
เงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไปให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น
และเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ กรณีการอนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการกุศลนั้น ควรจะมีการพิจารณา     
อย่างรอบคอบและเคร่งครัด เพื่อให้นักเรียนที่จบออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ตามความเห็น   
ของส านักงบประมาณ 
 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
  

 ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง   แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบแผนแม่บทบูรณาการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร 
เมืองเก่าน่าน เลย และเมืองโบราณอู่ทอง ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
(อพท.) เสนอ 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

                ๒. เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
ก าแพงเพชร เมืองเก่าน่าน เลย และเมืองโบราณอู่ทอง โดยให้จังหวัดเลยเป็นโครงการน าร่องก่อน และเพื่อให้การยกระดับการพัฒนา
พื้นที่พิเศษต่าง ๆ มีการบูรณาการและมีความเชื่อมโยงทุกพ้ืนท่ี เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ ดังนี้ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่พัก ที่จอดรถ ทางเดิน 
และสุขา เป็นต้น 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการด า เนินโครงการด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการ
ด้านการพัฒนาและเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พิเศษให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๕ แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นจะต้องไม่รุกล้ าพื้นท่ีเขตป่าสงวนหรือเขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลักในด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยเน้น
การบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
(เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ) 
ที่เห็นชอบให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปี “ท่องเที่ยววิถีไทย” (2015 Discover Thainess) 
             ๓. ให้ อพท. รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ที่เห็นควรพิจารณาทบทวนกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทการบูรณาการ
การบริหารพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร ที่ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕) ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพิจารณาทบทวนจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการที่น าเสนอในแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
ก าแพงเพชร ให้เหมาะสม รวมทั้งจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี 
และก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน รวมถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ที่ก าหนดเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะปีต่อปี โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของโครงการ และประโยชน์สูงสุดต่อภาระงบประมาณ
ของประเทศ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเร่งรัดการพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนในปัจจุบัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนของการพัฒนาและปรับปรุง อพท. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง รายงานการประเมินผล
องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒) และเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ [เรื่อง การด าเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน)] ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง   แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบแผนแม่บทบูรณาการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร 
เมืองเก่าน่าน เลย และเมืองโบราณอู่ทอง ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
(อพท.) เสนอ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
ก าแพงเพชร เมืองเก่าน่าน เลย และเมืองโบราณอู่ทอง โดยให้จังหวัดเลยเป็นโครงการน าร่องก่อน และเพื่อให้การยกระดับการพัฒนา
พื้นที่พิเศษต่าง ๆ มีการบูรณาการและมีความเชื่อมโยงทุกพ้ืนท่ี เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ ดังนี้ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๓ 

                    ๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่พัก ที่จอดรถ ทางเดิน 
และสุขา เป็นต้น 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการด า เนินโครงการด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการ
ด้านการพัฒนาและเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พิเศษให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๕ แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นจะต้องไม่รุกล้ าพื้นท่ีเขตป่าสงวนหรือเขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลักในด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยเน้น
การบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
(เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ) 
ที่เห็นชอบให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปี “ท่องเที่ยววิถีไทย” (2015 Discover Thainess) 
              ๓. ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน ให้ อพท. รับความเห็นของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่เมืองเก่า ควรค านึงถึงการรักษาคุณค่าความส าคัญดั้งเดิมของโบราณสถาน 
อาคาร สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และสภาพแวดล้อมโดยรอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และศักยภาพ
ในการรองรับการท่องเที่ยวของพื้นที่ และเห็นควรพิจารณาทบทวนกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ที่ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ให้สอดคล้องกับ
กรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งควรพิจารณาให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเมืองน่านให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกเป็นดินแดนมรดกน่าน 
มรดกไทย และมรดกโลก มุ่งเน้นการรักษาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น น าต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์  
ใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ควรพิจารณาทบทวนจัดล าดับความส าคัญของโครงการให้เหมาะสม
โดยจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี และก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิ 
และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน รวมถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณในลักษณะปีต่อปี โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของโครงการ และประโยชน์สูงสุดต่อภาระงบประมาณของประเทศ เป็นต้น 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเร่งรัดการพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนในปัจจุบัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนของการพัฒนาและปรับปรุง อพท. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง รายงานการประเมินผล
องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒) และเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ [เรื่อง การด าเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน)] ต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง   แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเลย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบแผนแม่บทบูรณาการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร 
เมืองเก่าน่าน เลย และเมืองโบราณอู่ทอง ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
(อพท.) เสนอ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
ก าแพงเพชร เมืองเก่าน่าน เลย และเมืองโบราณอู่ทอง โดยให้จังหวัดเลยเป็นโครงการน าร่องก่อน และเพื่อให้การยกระดับการพัฒนา
พื้นที่พิเศษต่าง ๆ มีการบูรณาการและมีความเชื่อมโยงทุกพ้ืนท่ี เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ ดังนี้ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่พัก ที่จอดรถ ทางเดิน 
และสุขา เป็นต้น 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการด า เนินโครงการด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการ
ด้านการพัฒนาและเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พิเศษให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๕ แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นจะต้องไม่รุกล้ าพื้นท่ีเขตป่าสงวนหรือเขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลักในด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยเน้น
การบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
(เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ) 
ที่เห็นชอบให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปี “ท่องเที่ยววิถีไทย” (2015 Discover Thainess) 
              ๓. ให้ อพท. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ที่เห็นควรพิจารณาทบทวนกรอบระยะเวลา
ของแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยที่ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ ปี (ปี พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๖๕) ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และในการด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยควรค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว 
(Carrying Capacity) โอกาสและความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ที่มีคุณภาพมากขึ้น และมีความสนใจเฉพาะด้าน รวมถึงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบริการและการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพ านักระยะยาว (Long Stay) 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาทบทวนจัดล าดับความส าคัญโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับเป้าหมาย    
การพัฒนาในแต่ละระยะและบทบาทของแต่ละกลุ่มพื้นที่ท่ีสะท้อนถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวหลักและความต้องการของนักท่องเที่ยว 
รวมทั้งควรใช้โอกาสความได้เปรียบด้านท าเลที่ตั้งของจังหวัดเลยเพื่อพัฒนาเป็นประตูเช่ือมโยงสู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เป็นต้น       
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเร่งรัดการพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนในปัจจุบัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนของการพัฒนาและปรับปรุง อพท. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง รายงานการประเมินผล
องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒) และเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ [เรื่อง การด าเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน)] ต่อไปด้วย 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง   แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบแผนแม่บทบูรณาการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร 
เมืองเก่าน่าน เลย และเมืองโบราณอู่ทอง ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
(อพท.) เสนอ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
ก าแพงเพชร เมืองเก่าน่าน เลย และเมืองโบราณอู่ทอง โดยให้จังหวัดเลยเป็นโครงการน าร่องก่อน และเพื่อให้การยกระดับการพัฒนา
พื้นที่พิเศษต่าง ๆ มีการบูรณาการและมีความเชื่อมโยงทุกพ้ืนท่ี เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ ดังนี้ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่พัก ที่จอดรถ ทางเดิน 
และสุขา เป็นต้น 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการ
ด้านการพัฒนาและเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พิเศษให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๕ แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นจะต้องไม่รุกล้ าพื้นท่ีเขตป่าสงวนหรือเขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลักในด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยเน้น
การบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่ อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
(เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ) 
ที่เห็นชอบให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปี “ท่องเที่ยววิถีไทย” (2015 Discover Thainess) 
               ๓. ให้ อพท. รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม/โครงการใด ๆ ในบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง ให้ค านึงถึง
ความกลมกลืนและสอดคล้องกับความเป็นเมืองเก่าด้วย และเห็นควรพิจารณาทบทวนกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองที่ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖)    
ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ความส าคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว   
ที่เกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับแหล่งประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งในฐานะของผู้ให้และผู้รับ 
รวมถึงให้ความส าคัญล าดับแรกกับการด าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสินค้าหลักของพื้นที่พิเศษ และการแก้ไขปัญหา
พื้นฐานของการส่งเสริมท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการเข้าถึงพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง และการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด นอกจากนี้ ควรพิจารณาทบทวนจัดล าดับความส าคัญของโครงการให้เหมาะสม โดยจัดท ารายละเอียด
แผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี และก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิ และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
รวมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนด เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเร่งรัดการพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนในปัจจุบัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนของการพัฒนาและปรับปรุง อพท. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง รายงานการประเมินผล
องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒) และเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ [เรื่อง การด าเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน)] ต่อไปด้วย 
 
 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

และทางธรรมชาติ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลกเพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย กรอบทิศทาง และแนวทาง รวมถึงการก าหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทย
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมที่เห็นควรแก้ไขสาระในร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้แก่         
ค าว่า “ส านักงานฯ” เป็น “ส านักงาน” (ตัดเครื่องหมาย “ฯ” ออก) และ “แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม” แก้ไขเป็น “มรดกทาง
วัฒนธรรม” (ตัด “แหล่ง” ออก) รวมทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เห็นควร     
ให้แต่งตั้ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม” เป็นรองประธานกรรมการเพิ่มเติม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง   สรุปผลการด าเนินงานรณรงค์ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของกระทรวงวัฒนธรรม 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการด าเนินงานรณรงค์ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ     
โดยมีการประเมินผลความส าเร็จในรอบ ๔ เดือน และแนวทางด าเนินงานถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ (๑) การประกาศเจตนารมณ์ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของประชาคมในงาน “ค่านิยมไทย
สร้างสังคมไทยเป็นสุข” (๒) การจัดประกวดภาพถ่ายค่านิยม ๑๒ ประการ (๓) การเผยแพร่ค่านิยมผ่านละครโทรทัศน์ (๔) โครงการ
ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (๕) การเผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชั่น สื่อสร้างสรรค์เมืองนิรมิต 
“จิตตนคร” (๖) การจัดท ารายการโทรทัศน์ช่ือ “ไทยธ ารง” (๗) การจัดพิมพ์หนังสือนิทานคุณธรรม (๘) การส ารวจความคิดเห็น 
ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ที่รัฐบาลรณรงค์ได้ประสบผลส าเร็จมากที่สุด อันดับ ๑ คือ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๕๙.๒๐ อันดับ ๒ กตัญญู
ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ร้อยละ ๔๐.๘๐ และอันดับ ๓ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
ร้อยละ ๑๙.๘๐  
                ๒. แผนที่จะด าเนินการต่อไป ได้แก่ (๑) สร้างความตระหนักรู้ในวงกว้าง โดยการส่งเสริมการร้องเพลงค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ (๒) โครงการการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน (๓) จัดโครงการ
สมัชชาค่านิยมเพือ่สังคมที่ยั่งยืน ๑๒ กลุ่มเป้าหมาย (๔) ยกย่องบุคคล องค์กร สื่อมวลชนและโครงการต้นแบบค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และ (๕) ด าเนินการประเมินผลโครงการทั้งหมด น าผลไปวางแผนส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ต่อไป 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

ของประชาชน 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
อ านาจหน้าที่ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าต้องตรวจสารตกค้างในเนื้อสัตว์และต้องด าเนินการตรวจโรคสัตว์
ก่อนด าเนินการฆ่าสัตว์ เพิ่มมาตรการควบคุมการฆ่าและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการจ าหน่าย โดยก าหนดให้เนื้อสัตว์ท่ีจะน ามาช าแหละ
ต้องเป็นเนื้อสัตว์ท่ีผ่านการรับรองให้จ าหน่ายได้แล้วเท่านั้น รวมทั้งการก าหนดหลักเกณฑ์ในการขนส่งสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ไปยังสถานที่
ช าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์
และการขนส่งเนื้อสัตว์ต้องให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานสุขอนามัยตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และให้รับความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข ที่เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
เป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจโรคสัตว์หรือเนื้อสัตว์ทั้งก่อนฆ่าและหลังการฆ่าสัตว์ ไม่ควรก าหนด
ขั้นตอนท่ีเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการจนเกินควร และควรพิจารณาทบทวนอัตราอากรและค่าธรรมเนียมในการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ที่เหมาะสมให้อยู่ในระดับท่ีไม่เป็นภาระต่อผู้เกี่ยวข้องในระบบโดยเฉพาะประชาชนผู้บริโภคที่อยู่ปลายน้ า รวมทั้งมีมาตรการ
ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนในการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ควรเพิ่มเติมการก าหนดเกี่ยวกับ
สุขลักษณะและการควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ตลอดระยะเวลาการขนส่ง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง         

เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตร

แช่เยือกแข็ง เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเพื่อเป็นการควบคุมการรับวัตถุดิบ การเตรียม การแช่เยือกแข็ง การเก็บรักษา
และการขนส่งสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ไข่ สัตว์น้ า ผักและผลไม้ เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและ
ผู้บริโภค ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดมาตรการที่ใช้ในการควบคุมและก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารให้ด าเนินกิจการอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อช่วย
ลดปัจจัยเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดโรคที่มีอาหารและน้ าเป็นสื่อ อันจะส่งผลถึงสุขภาพท่ีดีของประชาชน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในวงเงิน ๑๘๑,๔๕๓,๑๐๐ บาท ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
โดยให้ขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ้ า  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และก าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง 
การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อก าหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  แผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ของกระทรวง

คมนาคม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบแผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ 
ของกระทรวงคมนาคม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยก าหนดช่วงระยะเวลาด าเนินการระหว่างวันที่ ๙-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
ประกอบด้วย 
                    ๑.๑ แผนอ านวยความสะดวก ได้แก่ 
                          ๑.๑.๑ การให้บริการการขนส่งสาธารณะ โดยเตรียมและเพิ่มจ านวนรถโดยสารประจ าทาง/ไม่ประจ าทาง 
เพิ่มจ านวนตู้โดยสารรถไฟและเที่ยววิ่ง เพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษ ตลอดจนการให้บริการที่สถานี ท่าเรือ และท่าอากาศยาน เพ่ือรองรับ
ปริมาณการเดินทางระหว่างวันท่ี ๙-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
                          ๑.๑.๒ การอ านวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ตรวจสอบ/
แก้ไข/ปรับปรุงถนน/สะพานให้สะดวกและปลอดภัย มีเครื่องหมาย/อุปกรณ์จราจรครบถ้วน หยุดด าเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ถนนและสะพาน พร้อมท้ังติดตั้งเครื่องหมายเตือน ป้ายแนะน า และไฟสัญญาณเป็นระยะ ๆ ให้ชัดเจน 
                          ๑.๑.๓ จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่าเรือ/สถานีขนส่ง/ท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสาร/
สถานีรถไฟ/สถานีรถไฟฟ้า/ทางพิเศษ โดยจัดเตรียมพื้นท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกและเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อม
รองรับปริมาณการใช้บริการของประชาชน จัดเตรียมความพร้อมของช่องเก็บเงินค่าผ่านทาง จัดท าข้อมูลปริมาณเที่ยวบินเพื่อประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มผลกระทบต่อการให้บริการจราจรทางอากาศ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกข้อมูลสภาพการจราจร     
ทางอากาศและข่าวสารของเครื่องบิน 
                    ๑.๒ แผนอ านวยการด้านความปลอดภัย ได้แก่ 
                          ๑.๒.๑ การแก้ไขปัญหาทางกายภาพ โดยเพิ่มมาตรการตรวจสอบ ปรับปรุง เพิ่มเติมระบบอ านวยความสะดวก
และปลอดภัยให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เช่น สภาพทางกายภาพของโครงข่ายคมนาคม สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร 
จุดตัดทางรถไฟ จุดกลับรถ ทางข้าม ป้ายจราจร เครื่องหมายควบคุมการจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบ เป็นต้น 
                          ๑.๒.๒ การตรวจความพร้อมของยานพาหนะและอุปกรณ์ ในระบบขนส่งสาธารณะให้พร้อมใช้งานได้    
ทุกเวลา โดยจัดให้มีจุดบริการตรวจสภาพก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง 
                          ๑.๒.๓ การให้บริการตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย โดยให้บริการตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย 
และตั้งจุดตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร 
                    ๑.๓ จัดตั้งศูนย์บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการ และจุดตรวจเพื่อประสานการปฏิบัติงานกับศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

                    ๑.๔ การรายงานผลการปฏิบัติและการประเมินผล ก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถิติการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะและสถิติอุบัติเหตุให้ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมเป็นประจ าทุกวันตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอ านวย
ความสะดวกฯ และช่วงหลังเทศกาลให้มีการประมวลสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรให้มีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในเรื่องความเร็วและการตรวจแอลกอฮอล์ การจัดให้มีจุดพักรถเป็นระยะ และการประชาสัมพันธ์ให้เห็น
ถึงความส าคัญของการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙ รวมทั้งเร่งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
และมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนอ านวยการความปลอดภัยฯ ให้แก่ประชาชนท่ัวไปได้รับรู้และเข้าใจโดยเร็ว ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง ก าหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-

ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้น  
ค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับ 

ด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษ
บูรพาวิถี โดยออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้
สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี 
เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นให้ผู้ใช้ถนนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศตั้งแต่
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 

และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือการเตรียม

และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติงบประมาณให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับการจัดสรรแล้ว 
เป็นเงินท้ังสิ้น ๒๐๑,๐๗๖,๒๕๐ บาท 
                    ๑.๒ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน ๑๐๗,๒๒๓,๗๕๐ บาท ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น พร้อมท้ังจัดท าแผนการใช้จ่ายงบกลางและขอท าความตกลงในรายละเอียด
กับส านักงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่เห็นควรพิจารณาใช้จ่ายเงิน
ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยเคร่งครัด รวมทั้งมีการวางแผนการบริหารจัดการและแผนงบประมาณส าหรับ
รองรับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อมิให้ต้องเสนอขอรับงบประมาณเป็นรายครั้งในคราวต่อไป และมีการวางแผนและขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การจัดกิจกรรมฟุตบอลหญิงมหากุศล 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้จัดการทีม
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้ประสานมายังรัฐบาลว่า ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ จะมีการจัดกิจกรรมฟุตบอลหญิงมหากุศล โดยมี
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จเป็นองค์ประธาน ที่สนามกีฬากองทัพบก จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมสนับสนุนสถานที่ จัดทีมนักกีฬาซึ่งประกอบด้วยผู้แทนคณะรัฐมนตรีและเหล่าทัพ และให้กรมประชาสัมพันธ์     
ท าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวด้วย 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน ๖ สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย รวม ๑๒ เรื่อง ได้แก ่
                          ๑.๑.๑ มาตรการขับเคลื่อน SMEs ระยะเร่งด่วน 
                          ๑.๑.๒ แนวทางการปฏิรูประบบรางของประเทศ 
                          ๑.๑.๓ การพิจารณาจัดสรรการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทท่ีใช้วัตถุดิบในประเทศ 
                          ๑.๑.๔ การยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนขนาดไม่เกิน 
๗๒,๐๐๐ บีทียูต่อช่ัวโมง 
                          ๑.๑.๕ มาตรการทางวีซ่าเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทยในปี ๒๕๕๘ 
                          ๑.๑.๖ ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก 
                          ๑.๑.๗ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายควบคุมการปล่อยน้้าท้ิงจากโรงงานสู่แหล่งน้้า 
                          ๑.๑.๘ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร ๔ สินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้้ามัน
และน้้ามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน้้าตาลทราย) 
                          ๑.๑.๙ ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
                         ๑.๑.๑๐ ความคืบหน้าผลการด้าเนินการตามมติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งท่ี ๑-๒/๒๕๕๗ 
                          ๑.๑.๑๑ ความคืบหน้าการติดตามผลการด้าเนินการตามมติคณะกรรมการ กรอ. ภูมิภาคของภาคเอกชน 
                          ๑.๑.๑๒ ผลการด้าเนินการของคณะกรรมการ กรอ. จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
                    ๑.๒ เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
รับไปด้าเนินการตามมติที่ประชุม รวมทั้งรายงานผลการด้าเนินงานให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
                ๒. เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นนโยบายส้าคัญประการหนึ่งของรัฐบาลให้สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) 
                    ๒.๑ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบต่อไป 
                    ๒.๒ ก้ากับให้กระทรวงอุตสาหกรรม (ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ด้าเนินการให้ทุกจังหวัดด้าเนินมาตรการส่งเสริม
และขับเคลื่อน SMEs โดยให้ส่งเสริมวิสาหกิจที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นล้าดับแรก โดยให้มีโครงการน้าร่องจังหวัดละ 
๑ โครงการ และด้าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(กพข.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
สรุปประเด็นได้ ดังนี้ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

                ๑. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ตามที่ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเร่งด้าเนินการภารกิจที่ส้าคัญ     
ให้น้าไปหารือในการพิจารณาแนวทางการท้างานของคณะกรรมการ กพข. ตอ่ไป 
                ๒. สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี ๒๕๕๗ 
                ๓. ดัชนีและแนวทางการจัดการจุดอ่อนของประเทศจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย World 
Economic Forum : WEF, International Institute for Management Development : IMD และ World Bank 
                ๔. รายงานและข้อเสนอแนะจากผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง Thailand Competitiveness 2013-2014 
                ๕. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคลัสเตอร์ : ทศวรรษที่ผ่านมาและก้าวใหม่สู่ทศวรรษต่อไป” 
ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์
ให้ด้าเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการ ๖ ชุด ที่จะจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กพข. 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
                ๖. แนวทางการท้างานของคณะกรรมการ กพข. และข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา        
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ความส้าเร็จ โดยให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ ๖ ชุด และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ 
แต่ละชุดจัดท้าแผนปฏิบัติการ ก้าหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม (Milestone) ตลอดจนก้ากับติดตามการด้าเนินงาน พร้อมทั้ง
จัดท้าแผนปฏิบัติการ (Action plan) ภายใน ๑ เดือน และรายงานผลการด้าเนินการต่อนายกรัฐมนตรีทุก ๓ และ ๖ เดือน โดย
เรื่องเร่งด่วนที่คณะอนุกรรมการฯ ต้องด้าเนินการ ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) (๒) การจัดการข้อมูลและ  
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสมาคมการจัดการธุรกิจ   
แห่งประเทศไทย (TMA) ศึกษาแบบสอบถามของ IMD และ WEF เพื่อเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ (Perception) 
ที่ถูกต้องของผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามเพื่อให้การประเมินผลสถานภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสะท้อน
ความก้าวหน้าการด้าเนินงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐมากยิ่งขึ้น และ (๓) พัฒนากระบวนการทาง
ศุลกากร (Customs Procedures) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ้าเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ๒๕๕๘  
            ๑.๑ เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เศรษฐกิจไทยโดยรวมฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๒ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๐ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๗ ในขณะที่ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชนอยู่ในภาวะทรงตัว 
     ๑.๒ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยจ้านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวสูงร้อยละ ๑๖.๐   
เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๗.๐ ในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๗ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ       
๕ เดือน ร้อยละ ๑.๒ ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าว ยาง และประมง การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๗ 
และการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ [ไม่รวม บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)] เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๑.๓ 
                       ๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อลดลงตามราคาพลังงาน อัตราการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับต่้า ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
                       ๑.๔ สถานการณ์ด้านการคลัง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การจัดเก็บรายได้สุทธิเพิ่มสู งขึ้น เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๑.๘ การเบิกจ่ายงบประมาณประจ้าปีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๓ และการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ [ไม่รวม บริษัท ปตท. 
จ้ากัด (มหาชน)] เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๑.๓ นอกจากนี้ สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ยังคงอยู่ในระดับ    
ที่มั่นคง  
  ๑.๕ สถานการณ์ด้านการเงิน สินเช่ือธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ ๑.๗ ในขณะที่เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 
(รวมตั๋วแลกเงิน) ขยายตัวร้อยละ ๕.๘ ค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๒.๗๓ บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลักอื่น ๆ แล้ว 
เงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ ๐.๕ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นเดือนมกราคมปิดที่ ๑,๕๘๑.๓ จุด ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 
๒.๐๐ ต่อป ี



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

                ๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๗ โดยเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาชะลอตัวทั้งภาคการผลิตและการใช้จ่าย ส่วนเศรษฐกิจจีนและประเทศส้าคัญ ๆ ในภูมิภาคเอเชียชะลอตัวตามการส่งออก
และการลงทุน ในขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซนและญี่ปุ่นยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ การชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางการลดลง
ของแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกุลเงินส้าคัญ ๆ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างรีบเร่ง 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดแรงกดดันจากภาวะเงินฝืด 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ยุบเลิกส้านักงานคณะกรรมการก้ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และ
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้การซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรไปด้าเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยยังคงรักษาวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อเนื่องไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานการน้าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่ม ได้แก่ ผลไม้ น้้าหอมและเครื่องส้าอาง นาฬิกาและอุปกรณ์ กระเป๋าและ
เข็มขัดหนัง สุราต่างประเทศ สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง ส้าหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย เด็กหญิง และเนคไท เลนส์ รองเท้าหนังและ
รองเท้าผ้าใบ แว่นตา ปากกาและอุปกรณ์ ไวน์ เครื่องประดับที่ท้าด้วยคริสตัล กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ผ้าทอท้าด้วยขนสัตว์      
ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และเครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ท้าด้วยคริสตัล มีมูลค่าน้าเข้า ๙๔๙.๘๐ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๗๐ ของมูลค่าน้าเข้ารวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) ๔๐.๘๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๔.๔๙ โดยสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่าน้าเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก 
ได้แก่ ผลไม้ น้้าหอมและเครื่องส้าอาง นาฬิกาและอุปกรณ์ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยภาพรวมงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น 
๑,๔๓๐,๐๖๒ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ้านวน ๑๐๔,๗๔๘ ล้านบาท ตามที่ส้านักงบประมาณและกระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก้ากับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
และผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการด้าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ก้าหนดไว้ แล้วให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดน้าผลการด้าเนินการในเรื่องนี้ไปใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการตั้ งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไป ทั้งนี้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ) 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๑,๕๓๙,๖๖๖ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและ
เงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ้านวน ๑๐๙,๖๐๔ ล้านบาท ตามที่
ส้านักงบประมาณและกระทรวงการคลังเสนอ 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี ๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า    
พระนครเหนือ ชุดที่ ๑ กฟผ. ตามรูปแบบโครงสร้างภายใต้เง่ือนไขหลักตามรายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมฯ     
ของ กฟผ. ที่เสนอได้ 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้ กฟผ. เข้าถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. ในจ้านวนร้อยละ ๒๕ ของหน่วยลงทุน
ทั้งหมดได้ พร้อมท้ังอนุมัติงบประมาณลงทุนเพื่อใช้ในการเข้าถือหน่วยลงทุนดังกล่าวของ กฟผ. ได้ 
                    ๑.๓ เห็นชอบการอนุมัติยกเว้นให้การขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดภายหลังจากหมดระยะเวลา   
ห้ามขายหน่วยลงทุน (Lock-up Period) ของ กฟผ. โดยไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้าหน่ายกิจการ
หรือหุ้นส่วนที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมอบหมายให้คณะกรรมการ กฟผ.      
เป็นผู้พิจารณาการด้าเนินการในเรื่องดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป 
                    ๑.๔ กรณีการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. ไม่ได้เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับ  
ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเว้น   
ภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุน ควรค้านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย 
และในการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. อาจส่งผลกระทบต่อรายได้น้าส่งรัฐ และต้นทุนทางการเงินของหน่วยงาน ซึ่งอาจ
ส่งผลผ่านไปยังอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับประชาชนได้ จึงควรพิจารณาผลกระทบของการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ในระยะยาวด้วย 
นอกจากน้ี ควรพิจารณาจัดท้าแผนแม่บทการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. ในโครงการลงทุนของภาครัฐ (Master Plan) 
เพื่อให้การด้าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านการจัดหาแหล่งทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก้าหนดประเภทกิจการหรือ
โครงการที่มีความเหมาะสมในการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. ตลอดจนความพร้อมของหน่วยงาน รวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อม
ที่จะมีผลต่อการด้าเนินงานของกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. และศึกษาเปรียบเทียบผลประโยชน์สุทธิท่ีได้รับจากการจัดหาแหล่งเงินทุน
ในระบบปกติกับการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. เพื่อสะท้อนความจ้าเป็นและประโยชน์ของกองทุนได้อย่างชัดเจน      
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติโครงการและการกู้เงินส าหรับโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบ

ขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจระยะที่ ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้ด้าเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะ
เร่งด่วน ภายในกรอบวงเงิน ๗๘,๒๙๔.๘๕ ล้านบาท ส้าหรับโครงการพัฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเทคโนโลยีอื่น    
ที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกรมศุลกากร ให้กระทรวงการคลัง



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

น้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ [เรื่อง ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง      
การก้าหนดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามมาตรา ๔ (๘) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘] พร้อมทั้งให้ด้าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการสามารถเริ่มด้าเนินกระบวนการจัดหาพัสดุได้ทันทีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด้าเนินโครงการ แต่จะลงนาม
ในสัญญาได้ เมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินกู้จากส้านักงบประมาณแล้ว 
                ๒. อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินตราต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ 
ล้านบาท และถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออ้านวยและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน 
ให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศได้ ตามนัยมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ของพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอนุมัติให้จัดสรรเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้ในการด้าเนิน
โครงการตามข้อ ๑ ทั้งนี้ ในการกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส้านักงบประมาณและคณะกรรมการ
ก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่เห็นควรพิจารณากู้เงินให้สอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายของโครงการโดยน้า
ผลการด้าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงมาพิจารณาประกอบด้วย รวมทั้งก้าหนดกรอบระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกู้) ตามขั้นตอน
ด้าเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นมาตรการเร่งรัดให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการ
สามารถเริ่มด้าเนินโครงการได้โดยเร็ว เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลา และวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ 
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้ส้านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็น
ค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินเพื่อด้าเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนน 
ระยะเร่งด่วน ตามความเหมาะสม 
                ๔. เห็นชอบร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเกี่ยวกับการด้าเนินโครงการและการจัดหาเงินกู้ การจัดซื้อ 
จัดจ้าง การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ การจัดหาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ การติดตาม การประเมินผล และ
การรายงานผลการด้าเนินงาน และการใช้เงินส้ารองจ่ายและเงินเหลือจ่าย และให้ส่งร่างระเบียบดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาต่อไป โดยให้รับความเห็นของส้านักงบประมาณที่เห็นควรให้
กระทรวงการคลังติดตามและประเมินผลการด้าเนินโครงการให้สอดคล้องกับภาพรวมของแผนการบริหารจัดการน้้าของประเทศ 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
                ๕. มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย    
กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานราชการให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการจัดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพและการพัฒนาตลาดกล้วยไม้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการจัดงานตลาดนัดกล้วยไม้
คุณภาพและการพัฒนาตลาดกล้วยไม้ ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท้าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นช่องทางการจ้าหน่ายกล้วยไม้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจ้าหน่าย
และการส่งออกที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา รองรับช่วงเวลาที่กล้วยไม้ตัดดอกให้ผลผลิตสูง และส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ค้าและประชาชน
ทั่วไปได้เลือกซื้อกล้วยไม้ รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ไทย โดยมีกิจกรรม
ส้าคัญ ได้แก่ การจัดแสดงนวัตกรรมกล้วยไม้ไทย การจ้าหน่ายกล้วยไม้และไม้ประดับ กิจกรรมส่งเสริมการขาย /การตลาด และ
กิจกรรมวิชาการ มีร้านจ้าหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอก/ไม้ประดับ และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง จากจังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม จ้านวน ๔๐ ร้าน รวม ๗๐ บูท มียอดจ้าหน่ายตลอดงาน รวมทั้งสิ้น ๑๐,๕๑๙,๖๐๑ บาท 
เฉลี่ยวันละ ๒๕๐,๔๖๗ บาท ทั้งนี้ ในระยะต่อไปได้มีแนวทางการพัฒนาตลาดกล้วยไม้โดยจะมีการจัดตลาดนัดกล้วยไม้ถาวร      
ณ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร การจัดตั้งอาคารตลาดกล้วยไม้ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้
เพื่อการส่งออก และการส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์กล้วยไม้ไทย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจ าหน่ายหนี้เป็นสูญในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
          คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุตัิตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรดีา้นเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี ้
             ๑. อนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ินเกษตรกรด้วยการจ้าหน่ายหนี้เป็นสูญในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ โดยมหีลักเกณฑ์ในการจ้าหน่ายหนี้เป็นสูญ แบ่งเป็น ๑๐ กลุม่ คือ 
                    ๑.๑ กรณโีครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสา้เร็จ 
                    ๑.๒ กรณีประสบภัยพิบตัิหรือภยัธรรมชาต ิ
                    ๑.๓ ปญัหาเหตุการณ์ความไมส่งบในพื้นที่ภาคใต้ 
                    ๑.๔ หนี้ขาดอายุความ 
                    ๑.๕ หนี้คา้งช้าระเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป 
                    ๑.๖ หนี้ท่ีไมส่ามารถติดตามทรัพย์เพื่อด้าเนินการบังคับคดไีด้ 
                    ๑.๗ เกษตรกรผู้ยมืเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาตัวไม่พบ หรือละทิ้งถิ่นที่อยู่ 
                    ๑.๘ เกษตรกรผู้กู้ยมืเงินพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต หรือเจ็บป่วยเรือ้รัง 
                    ๑.๙ ลูกหนี้ผู้กูย้ืมเงินมรีายได้น้อยหรือไมม่ีความสามารถในการช้าระหนี้ 
                    ๑.๑๐ หนี้สินของเกษตรกรผู้กู้ยืมเงินมาจ้านวนต้นเงินกู้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการด้าเนินการฟ้องร้อง   
จะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย 

                 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรก้าหนดหนี้ต้นเงินคงค้างไว้          
ในจ้านวนที่เท่ากัน คือ ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และก้าหนดให้กองทุนหรือเงินทุนภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ข้อมูลหนี้คงค้าง 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นกรอบในการส้ารวจลูกหนี้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับสิทธิในการพิจารณา
จ้าหน่ายหนี้เป็นสูญตามหลักเกณฑ์ของโครงการ รวมทั้งให้คงอ้านาจการจ้าหน่ายหนี้เป็นสูญของกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นอ้านาจของคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ในฐานะผู้ก้ากับดูแลกองทุนหรือเงินทุนเร่งจัดท้าแผนปรับปรุง/พัฒนาการด้าเนินงานระยะเวลา ๓ ปี ของทุนหมุนเวียนในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่น ๆ  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจ้าหน่าย เงินทุนหมุนเวียนยางพารา เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเช้ือไรโซเบียม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช 
และกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การด้าเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป ท้ังนี้ ในการด้าเนินโครงการให้ด้าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาการส่งออก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  (เพ่ิมองค์ประกอบคณะกรรมการ

พัฒนาการส่งออก) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาการส่งออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มีสาระส้าคัญเป็นการเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาการส่งออก ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส้าคัญเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ซึ่งเป็นมาตรการในการก้ากับดูแลการจัดตั้ง
การประกอบธุรกิจ และวิธีการด้าเนินกิจการ เพื่อให้มีหลักประกันและสร้างความเช่ือมั่นต่อประชาชน รวมทั้งให้การจัดเก็บสินค้า
เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง วิถีปฏิบัติในการเล่นน้ าในประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทย 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. รับทราบการจัดท้าวิถีปฏิบัติในการเล่นน้้าในประเพณีสงกรานต์เพื่อส่งเสริมนโยบายปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อรณรงค์
ให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเล่นน้้าในประเพณีสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่มีแต่ดั้งเดิม 
และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยววิถีไทย ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว) เสนอ ดังนี้ 
                        ๑.๑ การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลม โดยรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อลายดอก 
                        ๑.๒ การห้ามจ้าหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ 
                        ๑.๓ การห้ามเล่นน้้าท่ีมีสิ่งเจือปน แป้ง น้้าแข็ง และโฟม 
                        ๑.๔ การห้ามใช้ปืนฉีดน้้าแรงดันสูง หรืออุปกรณ์เล่นน้้าท่ีอาจเกิดอันตราย โดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้้าตามประเพณี
และวัฒนธรรมดั้งเดิม 
                        ๑.๕ การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้้าในการเล่นสงกรานต์ไปในท่ีชุมชนหรือบริเวณจัดงาน 
                        ๑.๖ การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้้าสงกรานต์ โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่         
ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
                        ๑.๗ หากมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมประเพณีงานสงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริม
ประเพณีไทย 
                        ๑.๘ ขอให้มีการก้าหนดเวลาการเล่นน้้าที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจร และการเกิดอาชญากรรมในยามวิกาล 
                   ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด้าเนินการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์           
ให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบอย่างท่ัวถึงต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
เร่ือง รายงานสรุปโครงการของขวัญให้ประชาชนทุก ๓ เดือน (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘) ตามนโยบายของ

นายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปโครงการของขวัญให้ประชาชนทุก ๓ เดือน (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘) ตามนโยบาย

ของนายกรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. กรมการท่องเที่ยว โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ ได้แก่ (๑) กด ATM ฟรี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการ
ถอนเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารเจ้าของบัตร รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมฝากเงินสดข้ามเขต
ภายในธนาคารเดียวกัน ผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ (๒) งาน
ประเพณีสงกรานต์ ๘ พื้นที่ อาทิ โครงการสืบสานประเพณีมนัสการและสรงน้้าพระธาตุดอยตุง ประจ้าปี ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงใหม่ 
และโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญ ประจ้าปี ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น  (๓) โครงการจัดงานขอบลาน 
อาร์ท มาร์เช่ ครั้งท่ี ๖ จังหวัดเพชรบุรี และ (๔) รณรงค์ดูแลรักษาห้องน้้าในแหล่งท่องเที่ยวท่ัวประเทศ 
                ๒. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ ได้แก่ (๑) เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 
อาทิ การจัดกิจกรรมเอกลักษณ์รวม ๑๒ พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สุโขทัย ขอนแก่น นครพนม หนองคาย พระนครศรีอยุธยา 
ชลบุรี สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต เป็นต้น (๒) เทศกาล Thailand Music Festival อ้าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (๓) มหกรรมสวรรค์นักช็อป (Thailand Great Grand Sale) โดยจัดงานท่ัวประเทศ 
                ๓. กองบังคับการต้ารวจท่องเที่ยว โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ ได้แก่ การพัฒนาศูนย์ ๑๑๕๕ ประกอบด้วย 
การก้าหนดสเปค และฟังก์ชันของแต่ละศูนย์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน การจัดล่ามแปลภาษาหลักและภาษาท้องถิ่น ร่วมปฏิบัติพร้อม
ชุดสายตรวจเคลื่อนที่ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

                ๔. กรมพลศึกษา โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ ได้แก่ (๑) โครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในการจัดการ
แข่งขันกีฬาโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน  (๒) โครงการร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจ้าปี ๒๕๕๘  (๓) จัดการแข่งขัน
กีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๒๗ (๔) การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย 
                ๕. การกีฬาแห่งประเทศไทย โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ (๑) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การแนะน้าด้านการเสริมสร้าง
สุขภาพ และเกมส์ฝึกทักษะชิงรางวัล (๒) โครงการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน (Sat Summer) (๓) การจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา 
และ (๔) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี ๒๘ ณ ประเทศสิงคโปร์ 
                ๖. สถาบันการพลศึกษา โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
                

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จ านวน ๓ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ ตามที่ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส้านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
             ๑. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มีสาระส้าคัญ
เป็นการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจการยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจ 
ลงตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดเง่ือนไขการยกเว้นการตรวจลงตราโดยจ้ากัดจ้านวนครั้งที่อนุญาตให้คนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพื่อการท่องเที่ยว 

       ๓. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้ งออกไป  
นอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการยกเลิก
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และฉบับท่ี ๒๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อรวบรวมแบบและวิธีการให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะหรือบุคคลที่จะเดินทางเข้ามา พ้านักอยู่ และเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ไว้ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน พร้อมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมแบบและวิธีการดังกล่าวให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (ระยะ ๕ ปี) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมพร้อมรับภัย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการหลังการเกิดภัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการภัยแล้ง และเป็น
แผนสนับสนุนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้กระทรวง กรม จังหวัด อ้าเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศล ถือปฏิบัติตามแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ตามที่คณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้งควบคู่ไปกับแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเช่ือมโยงของแผนทั้งสองและมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามแผนต่อไป 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประตูระบายน้ าและอ่างเก็บน้ าของกรมชลประทาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้าเนินโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้้าขนาดเล็ก ที่ประตูระบายน้้าและอ่างเก็บ
น้้าของกรมชลประทาน ในกรอบวงเงิน ๘๐๗.๙๗ ล้านบาท ประกอบด้วย การก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่อ่างเก็บน้้า (พลังงานศักย)์ จ้านวน 
๑๐ แห่ง ก้าลังการผลิตรวมประมาณ ๘.๔ เมกะวัตต์ วงเงิน ๗๙๓.๙๗ ล้านบาท และก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ประตูระบายน้้า (พลังงานจลน์) 
วงเงิน ๑๔ ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้ของ กฟภ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ยกเว้นโครงการที่อ่างเก็บน้้าคลองสะพานหิน 
จังหวัดตราด ให้ กฟภ. ด้าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดท้ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้เรียบร้อย ก่อนน้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
                ๒. ให้ กฟภ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่เห็นควรเร่งรัดและติดตามการด้าเนินโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้้าขนาดเล็กฯ      
ให้สามารถด้าเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ และให้ความส้าคัญในการวางแผนทางการเงินและบริหารการลงทุน
อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริหารค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานให้อยู่ในกรอบวงเงินลงทุนที่ก้าหนดไว้ ตลอดจน      
การด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากประตูระบายน้้าและอ่างเก็บน้้า    
ของกรมชลประทานเป็นไปอย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์มากท่ีสุด เป็นต้น ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ กฟภ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาน้านวัตกรรมใหม่ในการผลิตกระแสไฟฟ้า      
มาด้าเนินการให้เหมาะสมกับสภาพปริมาณน้้าในเขื่อนในปัจจุบันด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอปรับเพ่ิมเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ (การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค)        
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้าเนินการปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนา
ระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ วงเงิน ๒,๘๗๘ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ ๒,๑๕๘ ล้านบาท และเงินรายได้
ของ กฟภ. ๗๒๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน ๒,๑๕๘ ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุนของโครงการ
ดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยด้าเนินการกู้เงินตามความจ้าเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย และ กฟภ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน ส้านักงบประมาณ 
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะส้านักงาน 
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับการให้ความส้าคัญในการเร่งรัดและติดตามการด้าเนินโครงการดังกล่าว   
อย่างใกล้ชิด โดยเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถด้าเนินการแล้วเสร็จได้ตามกรอบเงินลงทุน
และกรอบระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ การวางแผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานให้อยู่ภายในกรอบวงเงินลงทุนที่ก้าหนดไว้   
เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนทางการเงิน การก้าหนดแนวทางในการแสวงหารายได้อื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนของโครงการ  
ที่เกิดขึ้น การพิจารณาใช้เงินรายได้เพื่อการด้าเนินโครงการเป็นล้าดับแรกและใช้เงินกู้เท่าที่จ้าเป็น รวมทั้งการตรวจสอบการลงทุน
ในโครงการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมต้นทุนโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว้ หากพบว่าต้นทุนโครงการมีโอกาสเพิ่มขึ้น
เกินจากกรอบวงเงินลงทุนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ กฟภ. ควรต้องขออนุมัติเพิ่มเติมกรอบวงเงินลงทุนโครงการจากคณะรัฐมนตรี
ก่อนด้าเนินการ เป็นต้น ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (คร้ังที่ ๑) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๑) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
                  ๑.๑ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
                          ๑.๑.๑ ร่างกฎกระทรวงก้าหนดกระทะไฟฟ้าก้นตื้นท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... 
                          ๑.๑.๒ ร่างกฎกระทรวงก้าหนดตู้น้้าเย็นบริโภคและตู้น้้าร้อนน้้าเย็นบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... 
                          ๑.๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก้าหนดเตาอบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาออกพระราชกฤษฎีกาลดหย่อนภาษีส้าหรับอุปกรณ์
ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
                ๒. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) จ้านวน ๔ เรื่อง ตามที่กระทรวง
พลังงานเสนอ 
                    ๒.๑ แนวทางการด้าเนินการกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ที่จะ
สิ้นสุดอายุสัญญา 
                     ๒.๒ อัตราการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส้าหรับปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
                     ๒.๓ การออกระเบียบการรับซื้อจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนใน
รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
                    ๒.๔ แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ 
                ๓. ให้กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอแนะของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย ดังน้ี 
                    ๓.๑ ปัจจุบันเตาอบไฟฟ้า กระทะไฟฟ้าก้นตื้น ตู้น้้าเย็นบริโภค และตู้น้้าร้อนบริโภค เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีใช้  
กันอย่างแพร่หลายทั้งในครัวเรือนและส้านักงาน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในล้าดับต้น ๆ ที่ควรมีกฎหมายบังคับค่าประสิทธิภาพ
พลังงานขั้นต่้า และวางแผนก้าหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่้าของสินค้าที่จะวางขายในตลาด และเพื่อก้าหนดค่าต่้าสุด               
ของประสิทธิภาพของอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และในการลดหย่อนภาษีของอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ควรให้สิทธิประโยชน์สินค้า    
ทั้งที่ผลิตจากในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งควรกระจายสิทธิประโยชน์ถึงผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด
การใช้มากขึ้น 
                    ๓.๒ การเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะอุตสาหกรรม ควรพิจารณาถึงกรอบระยะเวลาการสนับสนุน          
ให้เหมาะสม เมื่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสามารถแข่งขันได้กับการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิลแล้ว ควรมีการพิจารณา
ปรับลดราคาหรือยกเลิกการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
                    ๓.๓ การออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าเฉพาะจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) ส้าหรับ       
ปี ๒๕๕๘ (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ควรแก้ไขสัญญาที่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไปแล้วที่ยังอยู่ในระยะเวลา
สนับสนุน ๗ ปีด้วย โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไปแล้วที่ขนาดการผลิตที่ไม่เกิน ๑ เมกะวัตต์ เพื่อให้ความเป็นธรรม   ที่
ทั่วถึงกับการด้าเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบ Adder เป็น FiT ที่ครอบคลุมในทุกกลุ่ม 
                    ๓.๔ ระบบโครงการข่ายสมาร์ทกริด ในการพัฒนาโครงข่ายในช่วงต้นยังจ้าเป็นต้องน้าเข้าเทคโนโลยี                
จากต่างประเทศ เป็นหลัก แต่ในระยะยาวประเทศไทยต้องพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น จึงจ้าเป็นต้องมีการวางแผน
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเหล่านี้ภายในประเทศ ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิตอุปกรณ์ 
การสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์และการติดตั้ง การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
ระดับแรงงานวิชาชีพ เป็นต้น 
 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

     ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

รวม ๒ ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้ามประเทศและมาตรการภาษี        
เพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังบริษัทการค้าระหว่างประเทศ) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  รวม ๒ ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งส้านักงานใหญ่ข้ามประเทศและมาตรการภาษี
เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง

กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม ๕ ฉบับ  
(มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกิจการโรงเรียนเอกชนและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา)   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม ๕ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด้าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส้าหรับก้าไรสุทธิหรือผลตอบแทนจากกิจการของโรงเรียนเอกชน หรือ
กิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
                    ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่มูลนิธิหรือสมาคม ส้าหรับเงินได้หรือผลตอบแทนจากกิจการของโรงเรียนเอกชน) 
                    ๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี) 
 ๑.๔ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร     
(การยกเว้นภาษีเงินได้จากผลตอบแทนที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับจัดสรรจากโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงเงินได้ที่ได้รับจากกิจการ
โรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา)  
 ๑.๕ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร      
(การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้อ้านวยการ ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ส้าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ 
ที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์) 
 ๒. มอบให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด้าเนินการทบทวนและแก้ไขประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เกี่ยวกับโรงเรียนสอนกวดวิชา โดยให้มีการจ้าแนกประเภทที่ชัดเจนเพื่อเป็นฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังในการจัดเก็บภาษี    
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ [เรื่อง (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ]    
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บภาษีโรงเรียนสอนกวดวิชาที่มีลักษณะเป็น    
การประกอบธุรกิจ) 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   (แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้การฝ่าฝืนหน้าที่ในการแนบเอกสารพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ตามที่ก้าหนดมีมาตรการบังคับในการลงโทษ แก้ไขเพิ่มเติมให้การกระท้าอันเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีอัตราโทษอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน แก้ไขเพิ่มเติมให้การกระท้าความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรให้ครอบคลุมถึงเพื่อการขอคืนภาษีอากร
อันเป็นเท็จ และแก้ไขเพิ่มเติมให้การกระท้าความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครอบคลุมถึง เพื่อการขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มอันเป็นเท็จ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

                ๒. ให้รับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทก้าหนดโทษในมาตรา ๓๗ 
แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อให้ครอบคลุมถึงการกระท้าความผิดกรณีผู้มีหน้าที่ยื่นรายการเสียภาษี โดยจงใจงดเว้น ไม่ยื่นรายการ 
หรือกระท้าการอื่นใดท้านองเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร นั้น ได้ก้าหนดให้ต้องระวางโทษจ้าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี 
และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท ซึ่งเป็นอัตราโทษค่อนข้างสูงและอาจไม่สอดคล้องกับฐานความผิดเดิมของมาตรา ๓๗ 
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกรณีมีเจตนาในการแจ้งข้อความเท็จ ฉ้อโกง หรือใช้อุบายเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ดังนั้น     
จึงควรมีการพิจารณาสัดส่วนของอัตราโทษให้สอดคล้องกับความร้ายแรงของการกระท้าความผิด ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   

          เร่ือง  ขออนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท   
โดยใช้เงินกู้ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [เห็นชอบ
ในหลักการโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท โดยใช้เงินกู้ 
วงเงินรวม ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท (กรมทางหลวง วงเงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท)] 
และโดยที่โครงการที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้เดิมเป็นโครงการที่เสนอในงบลงทุนปี ๒๕๕๙ จึงให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง  
และกรมทางหลวงชนบท) เสนอค้าของบลงทุน ประจ้าปี ๒๕๕๙ เพิ่มเติมต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านถึงการด้าเนินการก่อสร้างถนนภายในประเทศนั้น ๆ ที่มี
แผนเช่ือมโยงกับประเทศไทยตามแนวชายแดนเพื่อให้มีแผนและก้าหนดเวลาที่แน่นอนชัดเจนก่อนด้าเนินการก่อสร้างทางหรือสะพาน
เพื่อเช่ือมโยงในส่วนของประเทศไทย เช่น ระเบียงเศรษฐกิจแม่สอด สะพานข้ามแม่น้้าเมย สะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งที่ ๕    
และจุดผ่านแดนต่าง ๆ เช่น พุน้้าร้อนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมส้ารวจและปรับปรุงช่องทางจราจรในเส้นทางที่มีการสัญจรติดขัดคับคั่ง (Bottle neck) 
บริเวณจุดผ่านแดนต่าง ๆ เช่น จุดผ่านแดนช่องอานม้า ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านศุลกากรช่องเม็ก เป็นต้น โดยให้พิจารณา  
ถึงความคุ้มค่าและความจ้าเป็นด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส้ารวจและพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเส้นทางใหม่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือเพิ่มช่องทางในการคมนาคมขนส่ง
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ  รวมถึงระเบียงเศรษฐกิจ เช่น เส้นทางบ้านป่าไร่ และให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาความเช่ือมโยงของเส้นทางที่จะพัฒนาขึ้นกับตลาดและแหล่งค้าขายในพื้นที่น้ัน ๆ ด้วย 
                ๕. หากจะมีการค้าขายชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาปักปันเขตแดน 
ควรจะมีการเจรจาหรือท้าข้อตกลงรวมทั้งสองฝ่าย (Joint Agreement) เพื่อก้าหนดว่าบริเวณที่สามารถท้าการค้าขายได้ โดยไม่ถือ
เป็นแนวเขตแดน ทั้งนี้ หากเส้นทางใดมีความเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัย เช่น มีกับระเบิดหลงเหลือในพื้นที่ ให้ประสานฝ่ายความมั่นคง
ส้ารวจเส้นทางเพื่อความปลอดภัยก่อนด้าเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การด าเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวล าโพง-บางแค และ

ช่วงเตาปูน–ท่าพระ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ได้ด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ที่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดท้า
รายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของรูปแบบการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้้าเงินตลอดสาย เช่น กรณีเดินรถแยกอิสระหรือเดินรถ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

โดยผู้เดินรถรายเดียว ซึ่ง รฟม. ได้รายงานมาแล้วว่าคณะกรรมการ รฟม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นว่าการเดินรถไฟฟ้า
แบบต่อเนื่องส้าหรับรถไฟฟ้าสายสีน้้าเงินตลอดสายจะท้าให้ประชาชนได้ประโยชน์ 
                ๒. โดยที่มาตรา ๖๙ อันเป็นบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ก้าหนดให้โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินกิจการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังคงปฏิบัติตามหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนนั้น ๆ จึงให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓    
ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ รับไปด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินโครงการโดยยึดแนวทางตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๓. ให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้ค้าแนะน้าในการด้าเนินการตามแนวทาง  
ในข้อ ๒ ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นโยบายของคณะกรรมการโครงการและแผนงานในอนาคตของ   

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานในอนาคต
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 
                    ๑.๑ ในการด้าเนินโครงการรถไฟฟ้าให้ค้านึงถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมาร่วม
ในการเดินรถให้มีความเหมาะสม และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยควรน้าบทเรียนที่ได้จากปัญหาที่พบในการด้าเนิน
โครงการในปัจจุบันไปใช้ในการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในโครงการอื่น ๆ ที่จะด้าเนินการต่อไปอีก 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานครพิจารณาน้าพื้นที่ที่ได้มีการเวนคืนเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ 
และขณะนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาปรับพื้นท่ีเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบการค้าขาย เช่น คลองถม มาใช้
พื้นที่ดังกล่าวแทน 
                    ๑.๓ ควรมีการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบว่ารถไฟฟ้าแต่ละเส้นทางมีก้าหนดแล้วเสร็จเมื่อใด 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส้านักงบประมาณและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่เห็นควรก้ากับ
ดแูลการด้าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมท้ังเร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด้าเนินโครงการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดระยะเวลาตามแผนงาน ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบความก้าวหน้าการด้าเนินงานของคณะกรรมการบริหารโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ 
ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ และตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓            
ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดหนองคาย โดยผลการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง ไทยและจีนเห็นชอบร่วมกันและได้ข้อสรุปที่ต้องด้าเนินการ   
ในประเด็น (๑) การแบ่งช่วงด้าเนินการ ช่วงที่ ๑ กรุงเทพมหานคร-แก่งคอย ช่วงที่ ๒ แก่งคอย-มาบตาพุด ช่วงที่ ๓ แก่งคอย-นครราชสีมา 
และช่วงที่ ๔ นครราชสีมา-หนองคาย (๒) รูปแบบความร่วมมือ (๓) ขอบเขตการด้าเนินงานของแต่ละฝ่าย (๔) แหล่งเงินทุน      
(๕) การถ่ายทอดองค์ความรู้ และ (๕) ก้าหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๔) ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันท่ี ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

                    ๑.๒ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของที่ประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเด็นความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นด้าเนินโครงการว่าจะมีนิติบุคคลใดเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของรางรถไฟ ระบบสัญญาณ ตลอดจน
ตัวรถ โดยเฉพาะในส่วนของการเดินรถฝ่ายใดจะเป็นผู้จัดหาเงินลงทุน และมีการแบ่งปันเงินรายได้จากการเดินรถอย่างไร เนื่องจาก
กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศโดยตรง โดยให้ค้านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นส้าคัญ และให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในประเด็นการใช้แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ และเร่ง
ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน เทคนิค และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเจรจา 
รวมทั้งพิจารณาเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบรางของประเทศทั้งระบบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยให้ความส้าคัญกับ
การก้าหนดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการทั้งในช่วงระหว่างก่อสร้างและหลังเปิดให้บริการ เง่ือนไขการเงิน การลงทุน รวมถึง
แผนธุรกิจที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการให้บริการกิจการทางรางในแต่ละประเภท การแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของ     
การรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการระบบราง เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้าเนินการ
ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส้านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และค่าบริหารจัดการ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามความจ้าเป็นและ
เหมาะสม ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ด่านศุลกากรกันตัง) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และ     

ด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้เขตศุลกากร ณ ท่ากันตัง ครอบคลุมบริเวณริมฝั่งแม่น้้ากันตัง 
อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง อันเป็นการอ้านวยความสะดวกในด้านการค้า การลงทุน การขนส่งระหว่างประเทศ การจัดเก็บอากร การบังคับใช้
กฎหมายในการควบคุมทางศุลกากร การตรวจตราป้องกันการกระท้าผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรบริเวณแม่น้้ากันตังให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการ
ต่อไปได้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕  และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 

ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ (Action Plan)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. เห็นชอบในหลักการของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ส้าหรับ
ใช้เป็นกรอบการลงทุนและการด้าเนินงานในระยะ ๘ ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่การปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการ
ด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ (Action Plan) เพื่อใช้ในการเร่งรัดติดตามการด้าเนินงานของหน่วยงาน ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ในการด้าเนินการแต่ละโครงการให้กระทรวงคมนาคมน้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นรายโครงการตามขั้นตอน
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าของการด้าเนินการตามแผนต่อคณะกรรมการ
รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจทราบเป็นระยะต่อไป  
                ๒. ในส่วนของงบประมาณและแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการด้าเนินโครงการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ (Action Plan) เป็นไปตาม
ความเห็นของส้านักงบประมาณและกระทรวงการคลัง 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่เห็นควรให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการเร่งรัดด้าเนินการเตรียมความพร้อมตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและด้าเนินการ



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
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เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาและกรอบระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ การเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งสินค้าโดยเฉพาะทางถนน
และทางราง ให้พิจารณาถึงจุดเช่ือมต่อเพือ่รองรับการเคลื่อนย้ายผลิตผลทางการเกษตรทั้งจากแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคญั ศนูยร์วบรวม
และกระจายสินค้าเกษตร และสหกรณ์การเกษตรหลักของประเทศด้วย การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนฯ ควรมีการใช้ประโยชน์
และเช่ือมโยงกับการผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมขนส่งระบบราง อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
และการผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศ การเพิ่มบทบาทและสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชน
ให้มากข้ึนและสร้างความชัดเจนของแหล่งเงินทุนท้ังหมดอีกครั้งกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การพิจารณาความชัดเจนในเรื่องโครงสร้าง
การบริหารจัดการในสาขาขนส่งสาธารณะต่าง ๆ เช่น การขนส่งทางบกและทางรางให้มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ระดับนโยบาย หน่วยงานก้ากับดูแล และผู้ประกอบการออกจากกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งโครงการ
ที่จะด้าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทุกโครงการจะต้องมีความพร้อม ไม่มีปัญหาในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการต่อต้าน
จากประชาชน รวมทั้งไม่มีปัญหาในเรื่องการเวนคืนที่ดินและการส่งมอบพื้นที่ และการด้าเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้อง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้าเนินการต่อไป 
                ๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองกับความต้องการใช้ทรัพยากรในแต่ละช่วงเวลา และ
บูรณาการการพัฒนาได้อย่างประสานสอดคล้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 
(กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ประธานกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส้าหรับการน้าเข้าการส่งออกและโลจิสติกส์ 
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานการด้าเนินงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อก้าหนดปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการปรับลดกระบวนการขั้นตอนน้าเข้า ส่งออก น้าผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Nation Single 
Window : NSW) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้การบังคับใช้ การด้าเนินการน้าเข้า ส่งออก แบบไร้เอกสารอย่างปลอดภัย 
สมบูรณ์ผ่านระบบ NSW เกิดผลเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว และน้าเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป 
                ๒. การด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม
ประสานภาคเอกชนหาแนวทางในการด้าเนินการพัฒนาสถานประกอบการและพัฒนาบุคลากรในการเช่ือมโยงโซ่อุปทานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า จนถึงมือผู้บริโภคให้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดท้าระบบตรวจสอบย้อนกลับ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้านอุตสาหกรรมในภาพรวม 
                ๓. การด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร รับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนกุรรมการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดท้าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการเพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการเกษตร รวมทั้งเห็นชอบร่างกรอบบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าข้าว (Business Model) โดยให้ปรับปรุง
ร่างกรอบบริหารจัดการฯ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น แบ่งเป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ (๑) กลุ่มสินค้าข้าวอินทรีย์ และ (๒) กลุ่มข้าวขาว เนื่องจาก
มีสภาพปัญหาและความจ้าเป็นในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่แตกต่างกัน 
                ๔. ผลการด้าเนินงานตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๗ มอบหมายให้กรมเจ้าท่าวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคในการขนส่งท้ังด้านกายภาพของท่าเรือ การบริหารจัดการท่าเรือ 
การบริหารตู้สินค้า พื้นที่หลังท่า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เหมาะสม และเสนอแนวทางการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งอย่างเป็นระบบ
เพื่อใหม้ีการขนส่งสินค้าชายฝั่งเช่ือมโยงระหว่างภาคใต้และภาคตะวันออก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการท่าเรือในการขนส่ง
สินค้าผ่านออกต่างประเทศ โดยให้น้าเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศพิจารณา
ต่อไป 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
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                ๕. แนวทางการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ รับทราบผลการด้าเนินงานของ
กระทรวงคมนาคมในการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ และเห็นชอบในหลักการแผนแม่บท   
การพัฒนาจุดพักรถบรรทุก ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๓ ของกระทรวงคมนาคม โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดท้าเป็นข้อเสนอ
การลงทุนในลักษณะโครงการ โดยให้พิจารณาแนวทางการให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมการพัฒนาศูนย์บริการพักรถบรรทุกตามแผนแม่บทฯ 
จ้านวน ๑๓ แห่ง รวมทั้งประสานกับกรมธนารักษ์ถึงความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่และส้ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการประกอบ    
การพิจารณาด้วย เพื่อน้าเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไป ส้าหรับระยะต่อไป ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการพักรถบรรทุกที่จะเช่ือมโยงการขนส่งระหว่าง
ประเทศตามเส้นทางเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนการลงทุนและพัฒนาจุดจอดพักรถ จ้านวน ๒๘ แห่ง ให้กรมทางหลวง
ประสานกับส้านักงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
                ๖. แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางในพื้นที่ภาคตะวันออก รับทราบและมอบหมาย
ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการด้าเนินงานตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระบบรางโดยเฉพาะการก่อสร้างทางคู่บนเส้นทาง
ขนส่งสินค้าหลัก เพื่อสนับสนุนการใช้ระบบรางเป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งสินค้าของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากรทางอนุมัติ ด่านพรมแดนและด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองค าบ้านสบรวกไทย -ลาว และบริเวณจุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองค า      
ไทย-เมียนมา) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่าน

ศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดทางอนุมัติและด่านพรมแดนเพิ่มเติมบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยม
ทองค้าบ้านสบรวกไทย-ลาว และบริเวณจุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองค้าไทย-เมียนมา เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่ออ้านวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรน้าเข้า-ส่งออก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่ง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการ
ต่อไปได้ 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การขอต่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี 
           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท 
ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้้าประกัน ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) กับธนาคารที่มีเง่ือนไข 
เหมาะสมที่สุด เพื่อส้ารองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่อง ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วน เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
(มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) ในวงเงิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้ กฟภ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส้านักงบประมาณที่เห็นควรพิจารณา
วิธีการกู้เงินระยะสั้นในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน การท้าสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan) และเลือกรูปแบบ    
ที่สอดคล้องกับความจ้าเป็นในการใช้เงินภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมตามอัตราดอกเบี้ยตลาด โดยกระทรวงการคลังไม่ค้้าประกัน 
ส้าหรับกรณี กฟภ. มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างช้าระเป็นส่วนราชการนั้น หากส่วนราชการมีเงินเหลือจ่ายหรือสามารถปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ เห็นควรให้โอนไปช้าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคเป็นล้าดับแรกก่อนตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ)    
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) 
ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนสะสมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ได้จ้านวน ๒๔,๗๘๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๙ ของเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ (จ้านวน ๒๙,๒๐๒ ล้านบาท) ต่้ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๑ และต่้ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน         
ที่เบิกจ่ายลงทุนได้ร้อยละ ๙๒.๒ แต่ทั้งปีคาดว่าจะเบิกจ่ายลงทุนได้ทั้งสิ้น ๕๙๓,๔๕๙ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๙๙.๖ ของ
เป้าหมายรวม ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนที่ได้รับอนุมัติ 
และสูงกว่าปีท่ีผ่านมาที่ท้ังปีเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๘.๗ 
                    ๑.๒ รัฐวิสาหกิจที่มีอัตราการเบิกจ่ายลงทุนในช่วงไตรมาสแรกต่้ากว่าเป้าหมาย อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ้ากัด (เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘.๔) องค์การจัดการน้้าเสีย (ร้อยละ ๑๑.๕) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ร้อยละ ๒๐.๕) 
และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ร้อยละ ๒๙.๑) เนื่องจากปัญหาความล่าช้าในกระบวนการตรวจรับงานเทคนิคที่มี
รายละเอียดของงานมาก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน ปัญหาการร้องเรียนท้าให้ต้องประกวดราคาใหม่ ส่งผลให้ไม่สามารถ
ด้าเนินการลงทุนได้ตามแผน ส้าหรับรัฐวิสาหกิจท่ีมีวงเงินลงทุนสูงยังคงเป็นความล่าช้าในการลงทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(ร้อยละ ๕๗.๔) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) (ร้อยละ ๗๑.๙) ซึ่งล่าช้าต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗        
ที่มีบางโครงการต้องรอการตรวจสอบแผนการลงทุนและทบทวนการด้าเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
                ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดที่ก้ากับดูแลรัฐวิสาหกิจเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนที่ก้าหนดไว้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการเงินของโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ (PSO) และ

โครงการอุดหนุนมาตรการลดค่าครองชีพ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการการจัดสรรเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ โดยให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะพิจารณาข้อเสนอ       
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของทั้ง ๒ หน่วยงาน (การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) และเสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาน้าเสนอคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในปฏิทินงบประมาณ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

รายจ่ายประจ้าปี เพื่อส้านักงบประมาณจะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีเป็นเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 
ต่อไป ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการการจัดสรรเงินอุดหนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพด้านการเดินทาง โดยขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตั้งแต่การด้าเนินมาตรการในระยะต่อไป ท้ังนี้ กรณีที่รัฐวิสาหกิจทั้ง ๒ แห่ง (การรถไฟแห่งประเทศไทย
และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) ขาดสภาพคล่องทางการเงินจากกรณีที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี ให้รัฐวิสาหกิจขอกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องจากการด้าเนินการ โดยรัฐบาลรับภาระในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้รับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมและส้านักงบประมาณหารือร่วมกับส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อขอกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง
จากการด้าเนินการ โดยรัฐบาลรับภาระในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยไม่ขัดต่อหลักการ
ตามมติคณะกรรมการนโยบายและก้ากับการบริหารหนี้สาธารณะที่เห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณเป็นหลักในการด้าเนินงานตามมาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) รวมทั้งเพื่อไม่ให้รัฐวิสาหกิจประสบปัญหาทางการเงิน
จากการด้าเนินการตามนโยบายของภาครัฐ ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามมติคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ผลการให้บริการสาธารณะประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีผลขาดทุน
จากการให้บริการสาธารณะ จ้านวน ๒,๓๔๘.๗๙๔ ล้านบาท เห็นสมควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งวดที่ ๒ จ้านวน ๘๘๔.๘๗๕๖ ล้านบาท 
                    ๑.๒ ผลการให้บริการสาธารณะประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีผลขาดทุน
จากการให้บริการสาธารณะ จ้านวน ๙๑๑.๗๖๙ ล้านบาท เห็นสมควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งวดที่ ๒ จ้านวน ๓๒๘.๗๑๐ ล้านบาท 
                ๒. ให้คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมที่เห็นควรพิจารณาแนวทาง     
การประเมินผลที่เป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงประสิทธิภาพการด้าเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ทางการเงินต่อรัฐวิสาหกิจ และให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง (ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และ    
ส้านักงบประมาณรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาหาแนวทาง
ในการด้าเนินการเพื่อไม่ให้รัฐวิสาหกิจต้องแบกรับภาระจากการด้าเนินการตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะมีผลต่อฐานะการเงินและ
คุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการอุดหนุนการให้บริการสาธารณะที่ต้องการชดเชยภาระทางการเงิน
ให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) จ้านวน ๒,๙๙๑.๔๖๙ บาท 
                    ๑.๒ เห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) จ้านวน ๑,๘๙๘.๖๑๕ บาท 
                    ๑.๓ ให้ รฟท. เร่งด้าเนินการจัดท้าแผนการปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณาแนวทางการด้าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนตามมาตรการใหม่ 
ทั้งในส่วนของรถโดยสารประจ้าทางและรถไฟให้เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้บริการที่มีรายได้น้อยและ      
เป็นภาระงบประมาณเท่าที่จ้าเป็น โดยอาจพิจารณาการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การจัดท้าบัตรโดยสารให้สิทธิพิเศษ
เฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้บริการรถโดยสารประจ้าทางและรถไฟโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ขอขยายระยะเวลาด้าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) แล้วน้าเสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการบริหารจัดการการเดินรถ
โดยสารสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาการด้าเนินงานของ ขสมก. และ รฟท. โดยค้านึงถึงความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ที่มีวงเงินปรับเพิ่มขึ้น 
๗๔,๓๘๓.๕๕ ล้านบาท จากเดิม ๑,๓๕๑,๖๗๓.๘๐ ล้านบาท เป็น ๑,๔๒๖,๐๕๗.๓๕ ล้านบาท 
                    ๑.๒ การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการน้าไปให้กู้ต่อ และการค้้าประกันเงินกู้ให้กับ
รัฐวิสาหกิจ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปรับปรุงครั้งท่ี ๒ 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน 
การค้้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจ้าเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปี 
งบประมาณ ๒๕๕๘ ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถด้าเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถด้าเนินการได้ตามความเหมาะสม
และจ้าเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
                    ๑.๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนามผูกพัน
การกู้เงินและหรือการค้้าประกันเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการด้าเนินการตามแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                ๒. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ภายใต้กรอบแผน   
การบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ที่มีวงเงินปรับลด ๑๓,๙๙๘.๓๖ ล้านบาท จากเดิม 
๑๕๕,๕๐๗.๓๑ ล้านบาท เป็น ๑๔๑,๕๐๘.๙๕ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงบประมาณและ
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีแผนการกู้ต่างประเทศมาเพื่อให้กู้ต่อของรัฐบาล 
ส้าหรับการกู้เงินของบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงการคลังในฐานะผู้ให้กู้จะต้อง
ค้านึงถึงการจัดท้าแผนการบริหารและแผนการช้าระคืนหนี้ท่ีมีกรอบระยะเวลาการช้าระคืนท่ีชัดเจน เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อกรอบ
วงเงินกู้ในระยะยาว ส้าหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่มีความจ้าเป็น ให้กระทรวงการคลัง
จัดหาเงินกู้ในรูปแบบดังกล่าวให้เช่นเดียวกันด้วย นอกจากนี้ ในการจัดท้าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ้าปีควรยึดตามกรอบ
แนวทางแผนเงินกู้ ๓ ปี ซึ่งจัดท้าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบวางแผนการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ และเป็นแนวทางในการพิจารณา
และจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ตามแผนในแต่ละปีงบประมาณอย่างเคร่งครัด และควรก้าชับให้หน่ วยงาน    
ที่มีความจ้าเป็นต้องการก่อหนี้ใหม่หรือปรับโครงสร้างหนี้พิจารณาการก้าหนดกรอบวงเงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้การด้าเนินการ
โครงการและแผนงานภาครัฐ และการวางแผนบริหารหนี้สาธารณะของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด้าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   

          เร่ือง    รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ต้ังแต่วันที่ ๑๐ 
มิถุนายน-๒ กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด้าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ้าไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม-

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันท่ี ๑๐ 
มิถุนายน-๒ กันยายน ๒๕๕๗) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. เรื่องที่เป็นหลักการ ด้าเนินการใน ๔ เรื่อง (จากทั้งหมด ๖ เรื่อง) ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ การจัดท้าโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 
                ๒. เรื่องที่เป็นประเด็น/โครงการส้าคัญเร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเกี่ยวข้องใน ๓ ด้าน (จากท้ังหมด 
๕ ด้าน) 
                    ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ก้าลังออกตามฤดูกาล การจัดหาที่ดินท้ากินให้แก่เกษตรกร 
และการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
                    ๒.๒ ด้านสังคม ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรในระดับจังหวัด 
                    ๒.๓ ด้านกฎหมาย ได้แก่ การรวบรวม พิจารณา ทบทวน แก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่ล้าสมัย 
                ๓. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยด้านการเกษตร 
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีมติเห็นชอบ 
จ้านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และค้าของบประมาณประจ้าปี ๒๕๕๘ การเพิกถอนพื้นที่ที่มูลนิธิโครงการหลวง    
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) ใช้ประโยชน์ ออกจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย การสนับสนุน
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP (Enterprise Resource Planning) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) และการแต่งตั้ง
คณะท้างานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
                ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง “คณะท้างานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง” โดยมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนามในค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างานดังกล่าว 
                ๓. เห็นชอบให้ส้านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุน
งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จ้านวน ๓๘ แห่ง และโครงการขยายผลโครงการหลวง จ้านวน ๒๙ แห่ง ในวงเงิน ๙๐๓,๙๙๒,๑๔๒ บาท 
โดยเฉพาะงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรมชลประทานและกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                ๔. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดด้าเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่   
ที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ใช้ประโยชน์ จ้านวน ๓ แปลง ออกจากเขตพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ้านวนพ้ืนท่ี ๘๖๘-๑-๕๘ ไร่ มาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ แปลงที่ดินด้านทิศเหนือ จ้านวน 
๒๙๕-๒-๒๖ ไร่ ซึ่งเป็นท่ีตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) แปลงท่ีดินด้านทิศใต้ จ้านวน 
๑๐๔-๐-๒๒ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ใช้ประโยชน์ในการท้า
กิจกรรมอยู่ในปัจจุบัน และพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ้านวน ๔๖๘-๓-๑๐ ไร่ โดยให้ด้าเนินการตามข้อกฎหมายและระเบียบ    
ที่เกี่ยวข้อง 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

                ๕. เห็นชอบให้ส้านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สนับสนุนโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP (Enterprise Resource Planning) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ของมูลนิธิ
โครงการหลวงพร้อมท้ังจัดหางบประมาณสนับสนุนต่อไป 
                ๖. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อน้าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ไปด้าเนินการเพื่อขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการเกี่ยวกับ
การสนับสนุนงบประมาณด้าเนินงานตามที่ได้รับการพิจารณา ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการปฏิบัติงานและแนวทางด าเนินงาน (Road Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการปฏิบัติงานและแนวทางด้าเนินงาน (Road Map) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ     
สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ งานตามนโยบาย (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย [Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing] ตลาดเกษตรกร 
ภัยแล้ง การพัฒนาแหล่งน้้า การป้องกันและปราบปรามการด้าเนินการที่ผิดกฎหมาย การปรับปรุงและออกกฎหมาย การปรับโครงสร้าง
ส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ และการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
                    ๑.๒ แผนงานตามนโยบาย (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) มีโครงการส้าคัญ ได้แก่ (๑) โครงการ
ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว (๒) โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (๓) โครงการปรับโครงสร้างการผลิตประมง (๔) โครงการ
แก้ไขหนี้สินเกษตรกร (๕) การปรับปรุงและออกกฎหมายเพิ่มเติม (๖) โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (๗) โครงการบริหาร
จัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์ (๘) โครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการตลาดปาล์มน้้ามันแบบครบวงจร (๙) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการด้าเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกร และ 
(๑๐) โครงการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว 
                    ๑.๓ งานตามพระราชบัญญัติงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๑ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มกราคม 
๒๕๕๘ และต่อไป) มีงานส้าคัญเร่งด่วน ได้แก่ (๑) การลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (๒) การเพิ่มผลผลิต  
ด้วยการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน การผลิตกระจายพันธุ์ดี และการแก้ไขปัญหาเร่ งด่วนเพื่อควบคุม
และลดความสูญเสียของสินค้ากุ้งทะเลจากกลุ่มอาการตายด่วน (EMS) (๓) การเพิ่มรายได้ ด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร    
สู่มาตรฐาน (๔) การจัดการองค์ความรู้ด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ๘๘๒ ศูนย์ และโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง การด้าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ (๕) การจัดการทรัพยากรด้วยการพัฒนาแหล่งน้้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน การฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพดิน และการจัดที่ดินท้ากินให้เกษตรกร 
                    ๑.๔ งาน/กิจการต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๑ กันยายน ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)     
มีงานที่ท้าแล้ว คือ (๑) ลงนาม MOU ๔ ฉบับ ได้แก่ MOU ความร่วมมือในกรอบอาเซียนกับแผนส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ 
MOU อาเซียน-จีน ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช พิธีสารว่าด้วยข้อก้าหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัยส้าหรับผลิตภัณฑ์ 
รังนกที่ส่งออกไปจีน และ MOU ความร่วมมือไทย-จีน ด้านทรัพยากรน้้า และการชลประทาน (๒) ความตกลงขายสินค้าเปิดตลาด
เนื้อสุกรและสินค้าประมงไปรัสเซีย (๓) การเจรจาความร่วมมือด้านเกษตรกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา บรูไน จีน และไนจีเรีย  
(๔) การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการเกษตร (๕) การพบปะหารือกับเอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ ๘ ประเทศ และงาน/กิจการ
ต่างประเทศที่ต้องท้าต่อไป คือ (๑) ลงนาม MOU ด้านการเกษตร ๓ ฉบับ ได้แก่ ไทย-บรูไน ไทย-บาห์เรน และไทย-แอฟริกาใต้ (๒) เจรจา
ความร่วมมือด้านเกษตรกับเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อิตาลี  และ (๓) การประชุมระดับรัฐมนตรี AMAF FAO คณะอนุกรรมาธิการความร่วมมือ
ด้านการเกษตร ไทย-รัสเซีย และการเข้าพบของเอกอัครราชทูตประเทศรัสเซีย ฮังการี และโมร็อกโก 
                ๒. ในการเสนอโครงการตามแนวทางด้าเนินงาน (Road Map) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าเนินการตาม    
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี) ด้วย 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
          เร่ือง การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ๗ กลุ่ม จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อสั่งการ

ของนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบผลการพิจารณาโครงการ ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ๗ กลุ่ม จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี รวม ๘ โครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ แผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
                              ๑.๑.๑ โครงการที่มีความพร้อมด้านการเกษตรที่ด้าเนินการได้ทันที จ้านวน ๖ โครงการ งบประมาณ 
๒๕๗,๙๐๖,๙๕๕ บาท ได้แก่ (๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ (๒) โครงการ   
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่น้าร่อง (ระยะสั้น) (๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลัง 
(๔) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตอ้อยจังหวัดนครราชสีมา (๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ OTOP โคราชสู่สากล   
แบบครบวงจร และ (๖) กลุ่มยางพาราโครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราตกต่้าของกลุ่มยางพารา  
                          ๑.๑.๒ โครงการที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมด้านสาธารณสุข และการป้องกัน จ้านวน       
๒ โครงการ งบประมาณ ๖๔๗,๐๒๕,๘๐๐ บาท ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ 
(๒) โครงการปรับปรุง Emergency Spillway และส่วนประกอบอ่ืน เขื่อนล้าพระเพลิง 
                   ๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้ข้อคิดเห็น วิเคราะห์โครงการ 
แนวทางการด้าเนินการตามกิจกรรมที่ก้าหนดและงบประมาณที่สามารถน้ามาสนับสนุนโครงการฯ รวม ๒ ครั้ง  
                         ๑.๒.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการทั้ง ๘ โครงการ 
ในช้ันต้นมอบให้ (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
ทุ่งสัมฤทธิ์ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่น้าร่อง (ระยะสั้น) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ   
การผลิตมันส้าปะหลัง (เฉพาะกิจกรรมด้านวิชาการ) และโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตอ้อยจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มยางพารา
โครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราตกต่้าของกลุ่มยางพารา (๒) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ร่วมกัน
พิจารณากิจกรรมด้าน OTOP ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ OTOP โคราชสู่สากลแบบครบวงจร (๓) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พิจารณารายละเอียดกิจกรรมจัดหาแหล่งน้้าให้ศูนย์เรียนรู้ผลิตไหม และ (๔) กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาสนับสนุน
จัดหางบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยให้จังหวัดนครราชสีมาจัดส่งข้อมูลโครงการ
เพิ่มเติม โดยเฉพาะข้อมูลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ โครงการเพิ่ มศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่น้าร่อง (ระยะสั้น) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลัง ให้กระทรวง 
มหาดไทยโดยด่วน ซึ่งประธานจะเร่งจัดประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไป ทั้งนี้ จะได้น้าเรียนให้นายกรัฐมนตรี
รับทราบความคืบหน้าไว้ช้ันหนึ่งก่อน 
                         ๑.๒.๒ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่มี
ความชัดเจนในหลายประเด็น ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณที่จะน้ามาสนับสนุนการด้าเนินการในการน้าเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา จึงมอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประสานในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อพจิารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณโครงการ และให้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งต่อไป เพื่อสรุปรายละเอียด 
รวมทั้งให้รายงานผลความคืบหน้าการด้าเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบไว้ช้ันหนึ่งก่อน 
                ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) พิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน     
การด้าเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   

          เร่ือง การด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. รับทราบแนวทางการบริหารการน้าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองปี ๒๕๕๘ และการเปิดตลาดน้าเข้าน้้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว 
เนื้อมะพร้าวแห้ง น้้ามันมะพร้าว ปี ๒๕๕๘ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก้ากับ ดูแล เมล็ดถั่วเหลือง ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ท้าหน้าที่
ก้ากับดูแลการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศ การน้าเข้า และการใช้เมล็ดถั่วเหลืองน้าเข้าให้เป็นไปตามนโยบายและ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

มาตรการ รวมทั้งการเปิดตลาดน้าเข้าน้้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว มะพร้าวแห้ง น้้ามันมะพร้าว ปี ๒๕๕๘ โดยเปิดตลาดตามปริมาณ
และอัตราภาษีท่ีผูกพันทุกกรอบการค้า โดยการบริหารการน้าเข้าเช่นเดียวกับองค์การการค้าโลก  (World Trade Organization : WTO) 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ประธานกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชเสนอ  
                ๒. ให้คณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับมาตรการบริหารน้าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองปี ๒๕๕๘ กรณีการน้าเข้าภายใต้กรอบ   
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ควรเป็นไปเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน รวมทั้งผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันไว้ภายใต้กรอบ AFTA 
โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้ ควรมีมาตรการป้องกันศัตรูพืช (หนอนหัวด้า) ที่อาจติดมา
กับผลมะพร้าวท่ีน้าเข้ามา ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
          เร่ือง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด้าเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
             ๑. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ได้แก ่
                    ๑.๑ โครงการปลดเปลื้องหน้ี กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพหรือมีเหตุผิดปกติ เช่น เสียชีวิต 
ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง และมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประมาณ ๒๘,๐๐๐ ราย หนี้สินประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ โครงการปรับโครงสร้างหนี้ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพต่้าที่ผ่านการประเมินศักยภาพ
แล้วปรากฏว่ายังมีความสามารถในการประกอบอาชีพแต่มีปัญหาในการช้าระหนี้จากเหตุสุจริตจ้าเป็นและเป็นภาระหนัก ประมาณ 
๓๔๐,๐๐๐ ราย หนี้สินประมาณ ๔๘,๐๐๐ ล้านบาท 
                    ๑.๓ โครงการขยายเวลาช้าระหนี้ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่ได้รับ
ผลกระทบจากการงดท้านาปรัง และราคายางพาราตกต่้า ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ราย หนี้สินประมาณ ๖๔,๐๐๐ ล้านบาท 
                ๒. ระยะเวลาด้าเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยใช้ข้อมูลลูกหนี้ที่ ธ.ก.ส. ส้ารวจ   
ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
                ๓. งบประมาณโครงการ ธ.ก.ส. รับผิดชอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
          เร่ือง โครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร 

               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ         
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี ้
             ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยค้านึงถึงความเหมาะสม
ของพื้นท่ี และความสมัครใจของเกษตรกร ปรับระบบส่งเสริมการผลิตให้เกิดการพัฒนาในเชิงพื้นท่ีขนาดใหญ่ และเพื่อเพิ่มศักยภาพ
สหกรณ์ในการด้าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยปรับปรุงและสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรที่จ้าเป็น (ยุ้ง ฉาง 
เครื่องมือการเกษตร) และการพัฒนาศักยภาพผู้น้าสหกรณ์ในเชิงธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่    
อีกรายหนึ่ง โดยการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อผลิตผลจนถึงการแปรรูป
และการส่งออกได้ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มน้้ามันแห่งชาติพิจารณาก่อนด้าเนินการ 

                 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส้านักงบประมาณ และคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเกี่ยวกับการวางแผนด้านการตลาด
รองรับให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตปาล์มน้้ามันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อให้ราคาปาล์มน้้ามันมีเสถียรภาพและไม่เป็นภาระ     
แก่รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาตกต่้า การให้ความส้าคัญกับการลดต้นทุนการผลิตโดยวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้้ามัน มาประกอบ 
การใส่ปุ๋ยทุกครั้ง และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น การพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่้าหรือไม่มีภาระ
ดอกเบี้ยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการเพื่อเป็นการสนับสนุนการด้าเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข้ง
และความยั่งยืนในการพัฒนาระบบปาล์มน้้ามัน รวมทั้งการเลือกพื้นที่ด้าเนินการโดยพิจารณาศักยภาพของแหล่งน้้าต้นทุน         
ไปพิจารณาประกอบการด้าเนินการต่อไป 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
          เร่ือง ขอยุติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์   

การท าสวนยาง มาตรา ๒๑ ทวิ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

             ๑. เห็นชอบให้ยุติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะห์การท้าสวนยาง มาตรา ๒๑ ทวิ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้ด้าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย   
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส้าคัญกับแนวทางการลดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มประสิทธิภาพ    
การผลิต รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการบริหารจัดการ
พื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ โดยเฉพาะแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีมีพื้นที่สวนยางจ้านวนมากอยู่ในเขตพื้นที่ป่า โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด้าเนินการแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาประกอบการด้าเนินการต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ
รายงานความคืบหน้าในการด้าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกเดือน ดังนี้ 

๒.๑ ให้ลดพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศโดยเริ่มด้าเนินการในพื้นที่ป่าที่ชาวสวนยางได้บุกรุกเข้าไปท้าการเพาะปลูก 
หาแนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกัน โดยไม่ให้กลุ่มนายทุนเข้าไปใช้พื้นที่ท้า ประโยชน์ การจัดการกับ      
ไม้ยางพาราทั้งที่ตัดได้และยังตัดไม่ได้ และการให้ความช่วยเหลือเยียวยาชาวสวนยางกลุ่มดังกล่าวอย่างเหมาะสม เช่น การจัดหา
อาชีพอ่ืนทดแทน การจัดหาพื้นที่เพาะปลูกใหม่ เป็นต้น โดยด้าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน ท้ังนี้ หากจ้าเป็นต้อง
ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายใด ๆ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว  

 ๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงองค์การสวนยาง กลุ่มสหกรณ์ หรือชุมชน
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และบูรณาการการท้างานร่วมกันอย่างเป็นระบบชัดเจน  
 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๓ เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องจาก
การขยายตัวเพิ่มขึ้นในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเบียร์ เป็นต้น แต่หากพิจารณาเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังคงมีอัตราหดตัวร้อยละ ๐.๓๕ อย่างไรก็ตาม เป็นการหดตัวในอัตราที่น้อยลงจากเดือนก่อนหน้า และเมื่อพิจารณาภาพรวมของปี ๒๕๕๗ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ ๔.๖ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ 
                ๒. การเปิดปิดโรงงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ จ้านวน ๓๕๕ ราย ลดลงจากเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ร้อยละ ๒๐.๕๘ โดยอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ มีจ้านวน ๓๓ โรง 
จ้านวนเงินทุน ๑๒,๘๗๓.๖๒ ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการลดลงจากเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
ร้อยละ ๖.๐๘ ส้าหรับโรงงานท่ีปิดด้าเนินการกิจการ มีจ้านวน ๕๑ ราย น้อยกว่าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ร้อยละ ๕๙.๒ และเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พบว่ามีโรงงานท่ีปิดด้าเนินกิจการน้อยกว่าร้อยละ ๗.๒๗ 

                  ๓. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน ปี ๒๕๕๗ มีจ้านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท้ังสิ้น ๓,๔๖๙ โครงการ เงินลงทุน ๒,๑๙๒,๗๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๗๓.๒๘ 
และ ๑๑๗.๑๒ ตามล้าดับ โดยประเภทกิจการที่ขอรับการส่งเสริมมากที่สุด คือ หมวดบริการและสาธารณูปโภค มีมูลค่าเงินลงทุน
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ ทั้งนี้ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีการยื่นขอรับการส่งเสริมมากถึง ๒,๐๙๒ โครงการ เงินลงทุน ๑,๔๒๘,๒๐๐ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ และ ๖๕.๑ ของทั้งปีตามล้าดับ 
 

 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  (ร่าง) ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการทิศทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์ที่มีการบูรณาการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าอาหาร
และการบริการด้านอาหาร ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้าอาหาร ยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจบริการอาหาร และยุทธศาสตร์
ปัจจัยสนับสนุน ที่ครอบคลุมการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารและธุรกิจบริการด้านอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลและมี    
ความปลอดภัยบนพื้นฐานของความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารของประเทศ ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ 
                ๒. โดยที่ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพหลายอย่าง เช่น พืชสมุนไพร อาหาร เครื่องส้าอาง ซึ่งควรได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมอย่างเป็นระบบ จึงให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้าเนินการร่างค้าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ (super board) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยให้
คณะกรรมการดังกล่าวมีอ้านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และให้น้า
ยุทธศาสตร์ตามข้อ ๑ ไปเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ รวมทั้งให้ก้าหนดช่ือยุทธศาสตร์     
ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมทั้งระบบต่อไปด้วย 
 

       ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการตามประเด็นส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้า         

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด้าเนินการตามประเด็นส้าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการ

ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ประเด็นเรื่องที่เป็นหลักการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการเจรจาหรือ
จัดท้าความตกลงระหว่างประเทศ  
                ๒. ประเด็นเรื่องที่เป็นประเด็น/โครงการส้าคัญเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาราคาข้าวและการระบายข้าว การแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ก้าลังออกตามฤดูกาล และการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  
                ๓. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าครองชีพ 
และการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   

          เร่ือง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลส าหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ยกเลิกการก่อสร้างอาคารโรงงานมาตรฐานส้าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ส้าหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี และให้ กนอ. คืนที่ดิน
เนื้อท่ีประมาณ ๔๙-๑-๖ ไร่ ให้แก่บริษัท ฟาตอนี อินดัสทรีส์ จ้ากัด ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
                ๒. มอบหมายให้ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับไปด้าเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลส้าหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศอ.บต. รับความเห็นของส้านักงบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เห็นควรเร่งด้าเนินการ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

ปรับเปลี่ยนการพัฒนาพื้นที่เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของประชาชน โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ให้ กนอ. ขอท้าความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อใช้จ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-พ.ศ. ๒๕๕๖) ที่มีอยู่เดิม จ้านวน ๖๔,๕๕๙,๗๐๐ บาท 
และขอท้าความตกลงกับส้านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป และภายหลังจากท่ี กนอ. ได้คืนที่ดินให้กับบริษัท ฟาตอนี อินดัสทรีส์ 
จ้ากัด แล้ว ศอ.บต. จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาการช้าระเงินค่าที่ดินของชาวบ้านให้เรียบร้อย และรัฐบาลควรพิจารณาหาพื้นที่ใหม่      
ในการส่งเสริมเป็นนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล นอกจากนี้ ให้ กนอ. ร่วมกับ ศอ.บต. ปรับปรุงโครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ส้าหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งจัดท้าแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs  
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการโครงการมาตรการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs จ้านวน ๒ โครงการ 
ได้แก่ (๑) โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่้า (Policy Loan) และ (๒) มาตรการเพิ่มวงเงินที่รัฐช้าระค่าธรรมเนียมค้้าประกันสินเช่ือแทน SMEs 
ในปีแรกที่ให้บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้้าประกันสินเช่ือผ่านโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) 
ระยะที่ ๕ เพิ่มอีกจ้านวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ในการขยายสินเช่ือ ให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พิจารณาขยายวงเงินให้เหมาะสมต่อไป ส้าหรับอัตรา
ชดเชยดอกเบี้ย ให้กระทรวงการคลังพิจารณาก้าหนด โดยจะต้องไม่ต่้ากว่าอัตราที่รัฐชดเชยในโครงการ อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ เช่น โครงการ
สนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง และโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี เป็นต้น 
ซึ่งส่วนใหญ่จะชดเชยในอัตราร้อยละ ๓ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามระยะเวลา
ด้าเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 

                  ๒. ส่วนโครงการมาตรการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  SMEs ที่เหลืออีก ๘ โครงการ 
ได้แก่ (๑) โครงการ Machine Fund (๒) มาตรการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (Specialized Financial Institutions : SFIs) 
สามารถผ่อนปรนการวิเคราะห์สินเช่ือให้กับ SMEs ที่ติด Blacklist กับเครดิตบิวโร (๓) มาตรการผ่อนปรนการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ (๔) มาตรการชะลอการโอนอ้านาจจากกระทรวงการคลัง      
(๕) มาตรการทบทวนการก้าหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator : KPI) ของ SFIs ให้สอดคล้องกับพันธกิจ (๖) โครงการ
ขยายสาขาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจ          
ที่ส้าคัญ (๗) โครงการจัดตั้ง Website และ (๘) โครงการศูนย์ให้บริการธุรกิจ SMEs แบบครบวงจร มอบหมายให้
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) รับไปพิจารณาทบทวนเง่ือนไขและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ตามความจ้าเป็นและเหมาะสมต่อไป 

 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลือ่นที่  
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายหน่วยงาน ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบช่องทางการเข้าถึงบริการของรัฐในรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Applications) 
ได้จากจุดเดียวผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center) หรือ GAC ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมทั้ง
สถานภาพการพัฒนา Mobile Applications ภาครัฐ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สรุปได้ว่า ที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้น้า 
Mobile Applications ที่ได้พัฒนาขึ้นบรรจุไว้ในศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐแล้วจ้านวนทั้งสิ้น 81 Applications โดยสามารถ
จัดหมวดหมู่และเรียงล้าดับ Mobile Applications ตามประเภทของบริการที่มีการพัฒนามากที่สุด ๕ อันดับแรก คือ  (๑) หมวด
การเดินทาง ขนส่ง และคมนาคม 15 applications (๒) หมวดสุขภาพและการสาธารณสุข 15 applications (๓) หมวดการเงิน
ภาษีและธุรกิจ 12 applications (๔) หมวดสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน 8 applications และ (๕) หมวดอื่น ๆ 6 applications 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

แต่ยังมีหน่วยงานภาครัฐอีกจ้านวนมากที่ท้าการพัฒนา Mobile Applications และยังไม่ได้น้ามาขึ้นให้บริการประชาชนผ่านศูนย์กลาง
แอปพลิเคชันภาครัฐ ซึ่งในการเข้าถึง Mobile Applications ดังกล่าว ประชาชนหรือผู้ใช้บริการยังไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
เท่าที่ควร อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า หน่วยงานภาครัฐมีบริการอะไรบ้างที่เปิดให้บริการในรูปแบบ Mobile Application แล้ว 
ส่งผลให้บริการ Mobile Applications ของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีผู้ใช้งานยังไม่มากนัก ซึ่งโครงการพัฒนาช่องทาง 
การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ จะช่วยให้ประชาชนผู้ที่รับบริการภาครัฐสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก จากทุกที่ ทุกเวลา  
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Devices) ได้ 
                ๒. มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่ท้าการพัฒนา Mobile Applications และยังไม่ได้ให้บริการประชาชน      
ผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ หรืออยู่ระหว่างการพัฒนา Mobile Applications ใหม่ โปรดประสานงานมายังส้านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ที่ศูนย์บริการลูกค้า (หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐ หรือ contact@ega.or.th) 
เพื่อน้า Mobile Applications บรรจุไว้ในศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่อไป 
                ๓. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ ส้านักนายกรัฐมนตรี ท้าการประชาสัมพันธ์บริการของภาครัฐในรูปแบบ  
Mobile Applications และศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐที่มีอยู่อย่างทั่วถึงและสม่้าเสมอ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศของเอเปค ปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศของเอเปค ปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๓ เป็นเอกสาร   
ที่รัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตเศรษฐกิจเอเปคจะให้การรับรองในระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (๑) การพัฒนา
และการเร่งสร้างนวัตกรรม (๒) การส่งเสริมสภาวะแวดล้อมด้านไอซีทีที่มีความปลอดภัยและเช่ือถือได้ (๓) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และ (๔) การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็น 
ต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้าเนินการได้โดยไม่ต้องน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควร
เพิ่มเติมประเด็นท่ีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาระดับพ้ืนฐานและการประยุกต์นวัตกรรมไอซีทีและแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาบริการไอซีทีให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการด้าเนินการเตรียมการเพื่อให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม ตามที่
ส้านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส้านักงาน กสทช.) เสนอ โดยให้
ส้านักงาน กสทช. พิจารณาด้าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้้า และสร้างความเป็นธรรมต่อท้ังผู้ประกอบการและประชาชน โดยรัฐได้
ประโยชน์สูงสุด และผู้ใช้บริการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้ การก้าหนดอัตราค่าบริการจะต้องมีความชัดเจนโดยพิจารณาจากต้นทุนที่
แท้จริง และประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นอกจากนี้ ให้ส้านักงาน กสทช. น้า
ปัญหาในการประมูลครั้งก่อนมาแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดิมอีก รวมทั้งให้ช้ีแจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ โดยเร็ว เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนในการด้าเนินการในเรื่องนี้ของส้านักงาน กสทช. และการด้าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘  
เร่ือง  ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๖ ภายใต้กรอบความตกลง

ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๖ ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินซึ่งเป็นภาคผนวก   
แนบท้ายพิธีสารฯ 
                    ๑.๒ เห็นชอบและอนุมัติการลงนามในพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๖ 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน โดยมอบอ านาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยค าที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการคลัง
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๓ น าเสนอพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๖ ภายใต้กรอบความตกลง  
ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินซึ่งเป็นภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ   
เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบให้ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าว โดยจะมีผลบังคับใช้    
เมื่อประเทศไทยมอบสัตยาบันสารของพิธีสารฯ ให้แก่ส านักเลขาธิการอาเซียน 
                    ๑.๔ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรี      
ว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในพิธีสารดังกล่าว เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
ให้ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสารฯ แล้ว 
                    ๑.๕ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการมอบสัตยาบันสารของพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรี
การค้าบริการด้านการเงิน ฉบับท่ี ๖ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ให้แก่ส านักเลขาธิการอาเซียนเพื่อ
รับทราบการให้สัตยาบันพิธีสารฯ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในพิธีสารฯ แล้ว โดย
พิธีสารและข้อผูกพันดังกล่าวมีสาระส าคัญเป็นการเปิดตลาดการค้าบริการด้านการเงินเพิ่มเติมในสาขาธนาคารพาณิชย์และสาขา
ประกันภัย ซึ่งเป็นการผูกพันไม่เกินไปกว่าอ านาจตามที่กฎหมายภายในก าหนดไว้ และจะเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความตกลงว่าด้วย
การค้าบริการของอาเซียน 
                ๒. ให้น าพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๖ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
การค้าบริการของอาเซียน และตารางข้อผูกพันเฉพาะส าหรับการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ 
ของอาเซียน เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘  
เร่ือง รายงานผลโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐอินเดีย และงานมหกรรมการค้าชายแดน 

ณ จังหวัดมุกดาหาร 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐ
อินเดีย ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๘ ระหว่าง
วันท่ี ๕-๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐอินเดีย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

                    ๑.๑ การประชุมทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเร่งรัด
สรุปผลการเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-อินเดีย ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งไทย   
ได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันการเจรจาความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล      
ว่าด้วยความร่วมมือหลากหลายสาขาทางเทคนิคและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation : BIMSTEC) ใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว 
                    ๑.๒ การลงนามความร่วมมือ ๗ ฉบับ มีผลดังนี้ (๑) ขยายการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่าง         
สุราษฎร์ธานี-สุราต (๒) เพิ่มการน าเข้าเครื่องปรุงรสจากไทย (๓) ขยายตลาดกล้วยไม้ไทย (๔) ขยายสาขาร้านไก่ทอด ๕ ดาว     
เป็น ๓๐๐ สาขา (๕) รับเหมาก่อสร้างท่าเรือในมุมไบ (๖) จัดตั้งโรงงานผลิตและส่งออกเครื่องก าจัดมลพิษทางอากาศในจังหวัด
ลพบุรีและในภาคใต้ และ (๗) จัดตั้งโรงงานผลิตและส่งออกยางรถยนต์ในจังหวัดระยอง ซึ่งจะใช้ยางพาราปีละกว่า ๑ แสนตัน 
                    ๑.๓ การจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย-อินเดีย ประกอบด้วยบริษัทไทย ๔๐ ราย และอินเดีย ๑๐๐ ราย 
มูลค่าการสั่งซื้อทันทีประมาณ ๔๐ ล้านบาท สินค้าไทยที่ได้รับความสนใจ คือ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องนุ่งห่ม 
และอาหาร 
                    ๑.๔ การจัดสัมมนาส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยมีการกล่าวสุนทรพจน์สร้างความเช่ือมั่น   
ในประเทศไทยและน าเสนอศักยภาพของประเทศให้แก่นักธุรกิจอินเดีย 
                    ๑.๕ การพบกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งอินเดีย (Confederation of Indian Industry : CII) ซึ่งสนับสนุน   
ให้ภาคเอกชนจัดตั้ง India-Thailand Joint Business Forum (ITJBF) ซึ่งจะประชุมในเดือนเมษายนนี้ 
                ๒. ผลการด าเนินงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร มีกิจกรรมส าคัญ เช่น การเดินทางไปเยี่ยมชม
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การประชุมเมืองคู่แฝด
ระหว่างจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า รวม ๓๐๐ คูหา และการลงนามในบันทึก    
ความเข้าใจของคู่ธุรกิจไทย-สปป.ลาว เพื่อสร้าง Healthcare Center ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การน ามันฝร่ัง หอมหัวใหญ่ กระเทียม  ล าไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์

หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตาม  ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ล าไยแห้ง พริกไทย 
และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเพื่อขยาย
ระยะเวลาการน าเข้าสินค้ามันฝรั่งภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) จากเดิมก าหนดระยะเวลาการน าเข้าช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม เป็น ให้น าเข้าช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการติดตามการน าเข้ามันฝรั่งจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลเกษตรกรที่ปลูกมันฝรั่งในประเทศ
ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาตกต่ า รวมทั้งเร่งวิจัยและพัฒนาหัวพันธุ์มันฝรั่ง เพื่อให้สามารถผลิตหัวพันธ์ุมันฝรั่งในประเทศ
ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งในพื้นที่เหมาะสมในประเทศ เพื่อทดแทนการน าเข้าและเป็นทางเลือกของเกษตรกร
ในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การลงนามร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 

(Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 
(Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window) มีสาระส าคัญเพื่อเป็นกรอบทางกฎหมาย



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

เพื่อการด าเนินการ การติดต่อสื่อสาร และการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกรรมระหว่างระบบ National Single Window 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลายภายในสภาพแวดล้อม ASEAN Single Window 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) เพื่อการลงนาม
ร่างพิธีสารฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับร่างพิธีสารฯ เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หรือไม่ และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถด าเนินการตามพันธกรณีของร่างพิธีสารฯ ภายหลัง  
การลงนามแล้ว กระทรวงการคลังควรเร่งประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ National Single Window 
ของประเทศไทย เพื่อตรวจสอบกฎหมายที่ประกาศใช้ในปัจจุบันว่ามีความสอดคล้องรองรับพันธกรณีตามร่างพิธีสารฯ หรือต้องแก้ไข
และออกกฎหมายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันตามเง่ือนไข รวมทั้งพิจารณาเตรียมการหน่วยงานที่จะท าหน้าที่ศูนย์กลาง     
การประสานงาน (Focal Point) และรูปแบบการควบคุมดูแล ASW (Governance of ASW) ที่เหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อน ามาพัฒนาและปรับใช้ในการด าเนินการของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-คูเวต 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจลับ (Confidential Memorandum of Understanding) ระหว่าง
ไทย-คูเวต มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบทของความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ สิทธิความจุ ความถี่ และสิทธิการรับขน
การจราจรเส้นทางบิน และการท าการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน ซึ่งจะท าให้สายการบินของทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการวางแผน  
การให้บริการ และเปิดโอกาสให้สามารถขยายบริการไปยังจุดต่าง ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการเดินทางระหว่าง
ทั้งสองประเทศและเครือข่ายการบินให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้า และการบริการ
ระหว่างประเทศท้ังสองให้เจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคมประสานกับ
กระทรวงการต่างประเทศในการจัดท าหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจฯ ต่อไป ทั้งนี้ ให้รับความเห็น
ของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการด าเนินการเสนอบันทึกความเข้าใจในลักษณะดังกล่าวต้องเสนอพร้ อมกับร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูตเพื่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในคราวเดียวกัน ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของ
บันทึกความเข้าใจฯ ต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระส าคัญได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ การเปิดเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีไทย- 

ปากีสถาน และการเปิดเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศของไทยให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย โดยมี ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เจรจากับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแสวงหาวัตถุดิบ แรงงาน ทรัพยากร     
ย้ายฐานการลงทุน และขยายตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งสร้างโอกาส    
ให้รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
                     ๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เจรจาแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ     
ที่เศรษฐกิจขยายตัวสูงและมีศักยภาพ โดยเจรจาขยายประโยชน์จาก FTA ที่มี (เช่น RCEP อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-จีน เป็นต้น) 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

เปิดเจรจาจัดท า FTA ฉบับใหม่กับประเทศที่สามารถเป็นประตูการค้าเพื่อกระจายสินค้าไทย รวมทั้งเจรจาความร่วมมือทวิภาคี 
(เช่น รัสเซีย จีน แอฟริกาใต้ เป็นต้น) 
                     ๑.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เจรจากับประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทย เข้าสู่ตลาด    
ภาคบริการ รับการลงทนุที่ใช้เทคโนโลยีสูง และด าเนินการเชิงรุกในประเด็นใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการค้า (เช่น สิ่งแวดล้อม แรงงาน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เป็นต้น) 
                     ๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เจรจาระดับพหุภาคีภายใต้กรอบ WTO เพื่อสร้างกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ   
ที่เป็นธรรมและสมดุล รวมทั้งด าเนินการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าภายใต้กรอบ APEC 
                     ๑.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม เพื่อให้ได้
ท่าทีที่เป็นประโยชน์สูงสุด และกระตุ้นหน่วยงานเตรียมมาตรการรองรับ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อกระตุ้นการใช้สิทธิประโยชน์ และด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
                 ๒. รับทราบการเปิดเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน และการเปิดเจรจาการจัดท าความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ตรุกี โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังได้ด าเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ปากีสถาน และด าเนินโครงการศึกษาเรื่อง การจัดท าความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี รวมทั้งได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้จัดท ากรอบในการเจรจาแล้ว ให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามนัยมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ข้อสั่งการของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์หารือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดท ากรอบในการเจรจาส าหรับความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ตุรกี เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นในรายละเอียดจากการจัดท าความตกลงฯ ดังกล่าว 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

         ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่านสิงขร 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบมติคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่านสิงขร โดยให้เปลี่ยนช่ือจาก “จุดผ่อนปรนการค้าพิเศษ
ด่านสิงขร” เป็น “จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร” และให้กระทรวงมหาดไทยรับไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาแนวทางด าเนินการให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษที่เช่ือมโยงทั้งการค้า การท่องเที่ยว การคมนาคม
ขนส่ง บริเวณชายแดนโดยไม่ถือเป็นแนวเขตแดน และไม่มีผลต่อการปักปันเขตแดนในอนาคต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  

และนวัตกรรม 
 



             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  Road Map การบูรณาการการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการส ารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานความคืบหน้าในการจัดท า Road Map การบูรณาการ
การใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการส ารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติน า Road Map ดังกล่าวไปจัดท าแผนปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ข้อ ๑๑ และให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาความเหมาะสมและจัดเตรียมงบประมาณส าหรับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดท าแผนแม่ บทและ
แผนปฏิบัติการด้านระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป โดยในการจัดท าแผนดังกล่าวให้ด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี )     
โดยเคร่งครัด 
                ๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เห็นควร  
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น 
แปลงที่ดินตามกรรมสิทธิ์ แปลงเกษตร ข้อมูลอาคาร ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานว่า รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการน าผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมให้เกิดการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ โดยมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ
เทียบเคียงได้กับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ทั้งนี้ คพน. ได้จัดท าบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย ซึ่งนวัตกรรมที่สามารถ
บรรจุใน “บัญชีนวัตกรรมไทย” ต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศหรือมาตรฐานสากลและข้อก าหนดส าคัญอื่น ๆ และ
พร้อมใช้งานได้จริง รวมทั้งมีภาคเอกชนรับไปผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว ส าหรับนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานจะบรรจุ  
ไว้ใน “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” ซึ่งส านักงบประมาณจะให้การสนับสนุนงบประมาณภายใต้ “โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้ และขึ้นบัญชีในบัญชีนวัตกรรมไทยในระยะต่อไป ท้ังนี้ นวัตกรรมไทย
อาจไม่ได้พัฒนาในประเทศไทยทั้งหมด โดยอาจจะซื้อหรือน าเข้าบางส่วนจากต่างประเทศได้ ขณะนี้มีผลงานนวัตกรรมไทยที่ได้     
ขึ้นบัญชีแล้วกว่า ๑๐๐ รายการ เช่น  
                     ๑.๑ เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ T-Box ที่ใช้ตัดสัญญาณการจุดฉนวนระเบิดโดยโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง
ได้น าไปใช้งานในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถช่วยลดการสูญเสียของเจ้าหน้าท่ี ประชาชน และทรัพย์สินได้ และยัง
ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเยี่ยมจากสภาวิจัยแห่งชาติ 
                     ๑.๒ เสื้อเกราะกันกระสุนเซรามิกน้ าหนักเบา เป็นยุทธภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องชีวิตของต ารวจและทหารที่ได้
มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา สามารถทดแทนการน าเข้าเสื้อเกราะจากต่างประเทศได้หลายพันล้านบาทต่อปี 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

                     ๑.๓ เครื่องช่วยฟังดิจิทัล PO2 ช่วยในการฟังของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งได้มาตรฐานทางด้านเครื่องมือ
แพทย์สากล Conformit European Mark (CE Mark) ปัจจุบันได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วกว่า ๑,๐๐๐ เครื่อง 
                     ๑.๔ นาฬิกาเพื่อสุขภาพ Wellograph เป็นเครื่องที่มีเซนเซอร์วัดการเต้นของหัวใจอย่างแม่นย า โดยได้รับ
รางวัล Innovations Design and Engineering Award 2014 จากงาน Customer Electronic Show : CES 2014 ณ เมือง
ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา 
                      ๑.๕ รถพยาบาลนาโน เคลือบสีผนังด้วยสารนาโนที่มีฤทธิ์ในการฆ่าและยับยั้งการเติบโตของเช้ือโรค ช่วยลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อของคนไข้และเจ้าหน้าที่ท่ีใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินได้ 
                     ๑.๖ เก้าอี้ท าฟันส าหรับผู้พิการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึงบริการในการรักษาสุขภาพช่องปากได้เหมือนคน
ปกติโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้พิการ 
                     ๑.๗ รถตัดอ้อย ใช้ทดแทนแรงงานในการตัดอ้อยและลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการแรงงานคนในการตัดอ้อย  
                     ๑.๘ เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นวิทยุ เป็นวิธีการใหม่ที่ยังไม่เคยมีการออกแบบมาก่อน สามารถฆ่ามอดข้าวได้
โดยไม่ท าให้ข้าวเสียหาย 

ในล าดับต่อไปภาครัฐจะได้มีการด าเนินการเพื่อผู้ผลิตนวัตกรรม ได้แก่ การพัฒนาระบบตรวจสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเปิดตลาดภาครัฐให้จัดซื้อนวัตกรรมไทยด้วยวิธีการพิเศษ และการเพิ่มงบประมาณวิจัยและพัฒนากับ
การพัฒนาก าลังคน เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งก าเนิดของนวัตกรรมต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
               ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ส านักงบประมาณ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคเอกชนเร่งด าเนินการพัฒนาสนับสนุนให้นวัตกรรมของคนไทยได้รับการพัฒนาและได้รับการรับรอง
มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณายุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน และ
กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย โดยมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
                    ๑.๑ ดาวเทียมสื่อสาร ที่ประชุมได้พิจารณากรณีการประสานงานความถี่ข่ายสื่อสารดาวเทียมในระดับหน่วยงาน
อ านวยการ (Administration) และเห็นชอบในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ านวยการของไทยให้ความเห็นชอบต่อรายงานการประชุมประสานงานความถี่ฯ ซึ่งเป็นการประชุม
หารือเชิงเทคนิคและเป็นไปตามกฎข้อบังคับวิทยุคมนาคมแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
                    ๑.๒ ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาและด าเนินโครงการลดความยากจน
และเหลื่อมล้ าทางภูมิเศรษฐกิจโดยการรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (เดิมคือ โครงการระบบส ารวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศ 



             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

ระยะที่ ๒) ใน ๒ ทางเลือกคือ (๑) ลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture หรือ PPP) โดยรัฐร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนของต่างประเทศ 
และ (๒) ลักษณะรัฐลงทุนเอง ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกทางเลือกที่ ๒ คือ รัฐลงทุนเอง และมอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไปศึกษาแนวทางการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ   
ที่จะพัฒนาดาวเทียมของไทยเอง โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ความคุ้มค่าที่จะได้รับ รวมทั้งความเหมาะสมเปรียบเทียบกับหลายประเทศ
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๑.๓ ดาวเทียมเพื่อความมั่นคง ที่ประชุมให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยี
อวกาศมาประยุกต์ใช้งานด้านความมั่นคงเพื่อรองรับภัยคุกคามและสงครามในรูปแบบใหม่ ซึ่งพัฒนาไปสู่พื้นที่ปฏิบัติการ ๕ มิติ 
ประกอบด้วย มิติทางบก มิติทางทะเล มิติทางอากาศ มิติด้านไซเบอร์ และมิติด้านอวกาศ และน าเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 
                ๒. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของ
ประเทศไทย โดยมีประเด็นส าคัญ คือ แนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทยดังกล่าวมีลักษณะค่อนข้างกว้าง เห็นควร
ให้มีการทบทวนปรับปรุงเพิ่มเติม และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย      
ขึ้นคณะหนึ่ง มีหน้าที่ปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทยให้ทันสมัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการด าเนิน
โครงการลดความยากจนและเหลื่อมล้ าทางภูมิเศรษฐกิจโดยการรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (THEOS-2) ในคราวเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากรและการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 



                     สรุปสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย  ฉบับแก้ไข คร้ังที่ ๒ (Thailand's  Revised  

National  Ivory  Action  Plan-NIAP) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 

                ๑. รับทราบสรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒ 
(Thailand’s Revised National Ivory Action Plan : NIAP) ซึ่งประเทศไทยจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ให้แก่ส านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ภายในวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
โดยสาระส าคัญของรายงานดังกล่าว ประกอบด้วย การออกระเบียบและกฎหมาย การจัดท าระบบทะเบียนข้อมูล การก ากับดูแล
และบังคับใช้กฎหมาย และการประชาสัมพันธ์ 
                ๒. หากจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย 
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ ๒ ให้ส านักเลขาธิการ 
CITES ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๓ เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จาก

งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างของกลางที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ และขอความเห็นชอบแนวทาง 
การจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลาง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ [เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการงาช้าง
แห่งประเทศไทย (Thailand National Ivory Action Plan) ฉบับแก้ไข เพื่อน าส่งส านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora : CITES)] ข้อ ๓ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางจัดการและใช้ประโยชน์จากงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างของกลางที่อยู่ในความครอบครอง
ของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่น าไปเผาท าลาย 
                    ๑.๒ แนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลาง ได้แก่ 
                          ๑.๒.๑ งาช้างของกลางที่ด าเนินคดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ให้พิจารณาคัดเลือกเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) 
                          ๑.๒.๒ งาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดินแล้วและไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ใช้ประโยชน์
เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ตามข้อ ๑.๒.๑ ให้พิจารณาตรวจสอบคัดเลือกมาท าลาย เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ของประเทศไทยในการต่อต้านและแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
ในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าในระดับสากล 
                          ๑.๒.๓ มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลาง และพิจารณาคัดเลือกงาช้างของกลางเพื่อการใช้



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

ประโยชน์และเพื่อท าลาย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมการปกครอง กรมศิลปากร 
เป็นต้น เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นกรรมการและเลขานุการ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ   
การให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลางและ
พิจารณาคัดเลือกงาช้างของกลางเพื่อการใช้ประโยชน์และเพื่อท าลาย ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะแต่งตั้งขึ้น 
พิจารณาหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการจัดการกับงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างของกลางท่ีอยู่ในความครอบครองของกรมศลุกากร 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการน าไม้

หรือของป่าเคลื่อนที่ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ มีสาระส าคัญเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันมิให้มีการน า
ใบเบิกทางไปใช้ในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ พร้อมทั้ง 
(ร่าง) เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ภายใต้ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ด าเนินการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ และ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการฯ  
                    ๑.๓ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และตั้งงบประมาณรองรับส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีก าหนดไว้ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง      
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑ ปี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และให้มีการประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกันด้วย ทั้งนี้ งบประมาณที่ต้องใช้ตามแผนปฏิบัติการฯ ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทบทวนและจัดล าดับความส าคัญอีกครั้งหนึ่ง โดยบูรณาการร่วมกับ
ภารกิจพ้ืนฐานของหน่วยงานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งแหล่งทุนอื่นในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน แหล่งทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ให้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
 



                     สรุปสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอเสนอโครงการตามแผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมง 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี ้
             ๑. เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสร้างประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร จ านวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งผลิตหอยแครง และโครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการขยายพื้นที่ด าเนินโครงการให้ครอบคลุมเพื่ อให้ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ     
ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน และยังเป็นการลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหาร   
อีกด้วย รวมทั้งควรเร่งประสานภาคเอกชนและตลาดรับซื้อสินค้าประมงต่าง ๆ เพื่อให้รับทราบและร่วมวางแผนการตลาดเพื่อเช่ือมโยง
ช่องทางการตลาดของสินค้าประมงทั้งภายในและภายนอกไว้ล่วงหน้า และส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและมีช่องทาง
การตลาดที่เหมาะสม ตลอดจนการสนับสนุนองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การจัดการและด าเนินธุรกิจ
สินค้าประมงให้กับสถาบันเกษตรกรอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นต้นแบบในการขยายผลระยะต่อไป และควร
สนับสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ในทุกระดับ โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนในด้านวิชาการและ
การพัฒนาต่อยอด มีการติดตามดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานท่ีมีอยู่ นอกจากนี้ ควรมีการศึกษารวบรวมข้อมูล
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อน ามาใช้ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
                ๓. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ให้กรมประมงพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้จัดสรรไว้มาด าเนินการตามภารกิจและตามแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ หากไม่เพียงพอ ให้กรมประมง
พิจารณาด าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมและเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐมาด าเนินการตามความจ าเป็น
เร่งด่วนและขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอน ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐     
ให้กรมประมงเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี ้
             ๑. เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ จ านวน ๓ โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโค และโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาการผลิตไก่พ้ืนเมือง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการให้กู้ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ นิติบุคคล ควรมีความชัดเจนด้านการบริหารจัดการเงินกู้
ประเภทกลุ่มที่ชัดเจน และควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
รับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งควรมีแนวทางในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่อนุรักษ์กระบือ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หรือวิถีพื้นบ้าน และการใช้มูลกระบือในการสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่วนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
น้ านมโค ควรสนับสนุนให้เกษตรกรและสหกรณ์ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการฟาร์มให้มีมาตรฐานทั้งระบบ และติดตาม
ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบของโครีดนมหลังจากส่งคืนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาการผลิตไก่พ้ืนเมือง ควรสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อต่อยอดในการด าเนินธุรกิจต่อไป และควรค านึงถึงผลผลิต
ไก่พ้ืนเมืองที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาของเนื้อสัตว์ประเภทอื่น โดยเฉพาะเนื้อไก่ที่ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก 
เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท าความตกลง
รายละเอียดกับส านักงบประมาณ ส่วนงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่า ปัญหาหมอกควันในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือเกิดขึ้นจาก ๒ สาเหตุ คือ การเผาท าลายป่าในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดและอ้อยของเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และ
หมอกควันที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยขณะนีม้ีพื้นที่ท่ีต้องเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยและปัญหาหมอกควันอย่างใกล้ชิด ๖ จังหวัด 
ได้แก่ เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทย
ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลด้านสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
เร่งด าเนินการป้องกัน ติดตาม และแก้ไขสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ดังกล่าวให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งการติดตาม
สถานการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ ให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบของไฟป่าและ
หมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตรโดยไม่ให้มี
การเผาท าลายป่า รวมทั้งให้หามาตรการลงโทษผู้เป็นต้นเหตุให้เกิดไฟป่าด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปสถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่า 
                    ๑.๑ จุดความร้อน (Hot Spots) ในช่วงเวลาตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ มีจ านวนจุดความร้อน 
(Hot Spots) รวม ๔,๐๔๒ จุด แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ ๔๓ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ ๔.๑ และพื้นที่เกษตร ร้อยละ 
๑๖ โดยจังหวัดที่พบจุดความร้อน (Hot Spots) มากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๘๕๘ จุด รองลงมา คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน ๗๖๗ จุด 
                    ๑.๒ สาเหตุของการเกิดไฟป่าและหมอกควันยังคงเกิดจากสาเหตุภายในประเทศ ได้แก่ การเผาป่าเพื่อหาของป่า
หรือล่าสัตว์ การเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรม (ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพด) ทั้งนี้ ในพื้นที่ของตนเอง และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ
ป่าอนุรักษ์ (ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑) หรือไฟลุกลามมาจากพื้นที่ของชาวบ้าน และสาเหตุ
ภายนอกประเทศ คือ ลมพัดหมอกควันมาจากประเทศเพื่อนบ้าน 
                    ๑.๓ การด าเนินการจับกุมและด าเนินคดีผู้กระท าความผิด จ านวน ๑๐ คดี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน และล าพูน 
                    ๑.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น การออกประกาศห้ามเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์ทุกพื้นที่อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปัจจุบันจนถึง
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ การออกประกาศห้ามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติทุกพ้ืนท่ีเว้นจะได้รับอนุญาตตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ การจัดก าลังหมู่ดับไฟจากนอกพื้นที่มาเสริมก าลัง การจัดอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) ส าหรับการบินลาดตระเวน
และการบินดับไฟ การจัดเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและต าบลช้ีแจงท าความเข้าใจกับชาวบ้าน การจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่
เพื่อให้ค าแนะน าด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและแจกอุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็น 



                     สรุปสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

                ๒. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรายงานว่า ได้จัดส่งอากาศยานของกองทัพบกและกองทัพอากาศ
เพื่อสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือเพิ่มเติมจากที่หน่วยทหารในพื้นที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วย 
เฮลิคอปเตอร์ล าเลียง แบบ ๑๗ (MI-17) จ านวน ๑ ล า เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ๑ (UH1H) จ านวน ๒ ล า และเครื่องบิน
ล าเลียง C130 จ านวน ๑ ล า นอกจากนี้ทางกองทัพสิงคโปร์ซึ่งขณะนี้ท าการฝึกร่วม COPE Tiger 2015 อยู่ในประเทศไทย ได้ให้
การสนับสนุนเครื่องบินล าเลียง Chinook จ านวน ๒ ล า พร้อมตะกร้าบรรจุน้ าเข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าและหมอกควันในขณะนี้ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการ 
ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบ
จากไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพื่อการด าเนินการ
ดังกล่าวท้ังทางพื้นดินและทางอากาศ โดยประสานขอความร่วมมือจากภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกต
ของคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย ดังน้ี 
                    ๓.๑ การเกิดไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องทุกปี โดยมี
สาเหตุจากปัจจัยเดิมและยังไม่สามารถท่ีจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาด เช่น ทัศนคติเกี่ยวกับการเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก
ที่ผิดของเกษตรกร การขาดบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอในการดับไฟป่า รวมถึงวิธีการจัดการในการดับไฟ 
ที่ยังไม่สามารถดับไฟได้อย่างรวดเร็ว จึงเห็นควรให้มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้     
ในกรณีที่เกิดไฟป่าควรมีการเตรียมแผนการดับไฟ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น ระยะลุกลาม และระยะแพร่กระจาย 
เพื่อให้สามารถวางแผนการดับไฟป่าได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ 
                    ๓.๒ การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ควรค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย 
                          ๓.๒.๑ ปรับวิธีการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร โดยเปลี่ยนจากวิธีการเผาป่าเป็นวิธีอื่น เช่น การไถกลบ
และใช้น้ าเป็นตัวเร่งการเน่าเปื่อย การใช้รถไถผลาญ ทั้งนี้ ในกรณีที่ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินการ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ควรพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การใช้กลไกสหกรณ์  
                          ๓.๒.๒ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าประจ าภาควางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟป่า
ร่วมกัน  
                          ๓.๒.๓ ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการด าเนินงานอย่างทั่วถึง ตลอดทั้งกระบวนการ 
ตั้งแต่การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การดับไฟป่า รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปสถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่า ได้จัดตั้งหน่วยงาน   
เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับความร่วมมือจากประเทศสิงคโปร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกลาโหม      
ในการใช้อากาศยานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ท าให้ปริมาณฝุ่นละออง
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่รอเผาที่มีโอกาสจะเผาอีกประมาณ ๑,๑๓๔,๔๒๙ ไร่ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการจัดล าดับให้มีการเผาทีละพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ึนอีก ทั้งนี้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ใช้ภาษาถิ่นในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหา 
ที่เกิดขึ้นด้วย 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดด าเนินการจัดท าแผนป้องกันไฟป่าและหมอกควันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง สรุปสถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด
ภาคเหนือ) โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่าให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อก าหนดประเด็น
การแก้ไขปัญหาหมอกควันให้เป็นวาระส าคัญในการหารือภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๔ 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๔ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร 
ตั้งแต่ต้นทางซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ให้มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมทัดเทียมระดับสากล จนถึงปลายทาง     
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากลไกการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่ประสานงานและติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ฯ และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐบาล 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ฯ และจัดท ารายงาน
เสนอต่อรัฐบาล 
                    ๑.๔ มอบหมายให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามแผนปฏิบัติการภายใต้
ยุทธศาสตร์ฯ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดท าแผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน 
๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑ ปี ให้ชัดเจนตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องประเภท
นโยบาย แผนงานโครงการต่อคณะรัฐมนตรี) รวมทั้งก าหนดแนวทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

                 ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม         
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประสานงานในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้       
การด าเนินโครงการตามแผนเกิดความชัดเจน และควร notify ให้องค์การการค้าโลก (WTO) ได้รับทราบด้วย เพื่อประโยชน์      
ต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการสะสม การผลิต การรับซื้อขาย การถอดแยก การรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์              
ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย และรายที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนโรงงานแต่รับซื้อซากผลิตภัณฑ์มาท าการถอดแยกอย่าง         
ไม่เหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกลไกการคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเร่งรัดการประกาศใช้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
ซากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งพิจารณาจัดท าร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการด าเนิน
ตามยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ ปี พ .ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ที่ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว 
นอกจากนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมท าการศึกษาวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในระดับโลก และระดับภูมิภาค ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เช่น กฎกติการะหว่างประเทศ      
ที่เกี่ยวข้อง และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศต่าง ๆ และน ามาประกอบการพิจารณาปรับเพิ่มเติม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม 
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
            ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามท่ีรัฐบาล 
ผู้ประกอบการท่ีผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 
ต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณากําหนดมาตรการทางภาษี
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เช่น ผลผลิตทางการเกษตร
  ๑.๓ ตามท่ีรัฐบาลได้มี
(CLMV) เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกันนั้น ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทํา
ต่าง ๆ ของรัฐบาลในเรื่องนี้ รวมท้ังเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน โดยอาจเช่ือมโยง
กลุ่มประเทศ CLMV และให้ทุกหน่วยงานท่ีมีแผนดําเนินการต่าง ๆ ร่วมกับประเทศในกลุ่ม
ตามแผนท่ีจะต้องจัดทําเป็นบันทึกความเข้าใจหรือไม่ แล้วให้ดํา
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียน โดยนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
จะต้องอ่านออกเขียนได้ และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีวิชาเลือกเป็นวิชาชีพเสริม เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้นักเรียนมีโอกาสได้รับรู้ถึงความถนัดของตนเอง โดยให้เริ่มดําเนินการได้ภายใน 
การสอนทุกระดับจะต้องมีความสอดคล้องกับแนวท
ด้านเทคโนโลยีการขนส่ง เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง เป็นต้น
                    ๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
ปัญหาอุบัตเิหตุท่ีเกิดบริเวณเส้นทางท่ีเป็นจุดตัดทางรถไฟ ด้วยการติดตั้งเครื่องก้ัน ป้ายหยุด ป้ายเตือน เนินชะลอ
ต่าง ๆ เป็นต้น ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณตามความเร่งด่วนและจําเป็นต่อไปด้วย รวมท้ังให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาแนวทาง
การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟลอดผ่านถนนตามแยกต่าง ๆ ท่ีมีการจราจรคับคั่ง เช่น บริเวณสี่แยกยมราช เป็นต้
                    ๒.๓ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เก่ียวกับการดูแลและเยียวยาเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือจากการใช้แรงงานประมงโดยผิดกฎหมาย รวมท้ัง
ให้มุ่งเน้นการดูแลและเยียวยาเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติดูแลความเหมาะสม
ของสถานท่ีใช้ควบคุมผู้ต้องขังสตรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือสถานท่ีควบคุมผู้ต้องหาท่ีเป็นเด็กและเยาวชน สตรี
โดยจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ และควรสอดคล้องกับมาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติเก่ียวกับ
การปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ
                    ๔.๑ ตามท่ีคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการปฏิบัติกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์ ดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมท้ังเปิดโอก
หน่วยงานตระหนักและให้ความสําคัญกับแนวทางข้างต้น หากพบว่ามีการละเว้นการปฏิบัติ ผู้ท่ีเก่ียวข้องจะถูกดําเนินการตาม
ข้ันตอนของกฎหมายจนถึงท่ีสุด 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                                                                                                         (วันที่ ๑

สํานักบ

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

มีนาคม ๒๕๕๘   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี ้

ตามท่ีรัฐบาล (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) ได้มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ
ต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (ECO-Car) นั้น ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 

ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณากําหนดมาตรการทางภาษี
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เช่น ผลผลิตทางการเกษตร 

ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายกระชับความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศกัมพูชา
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกันนั้น ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทํา Website เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงความสําคัญและการดําเนินการ
รวมท้ังเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน โดยอาจเช่ือมโยง Website 

และให้ทุกหน่วยงานท่ีมีแผนดําเนินการต่าง ๆ ร่วมกับประเทศในกลุ่ม CLMV 
ตามแผนท่ีจะต้องจัดทําเป็นบันทึกความเข้าใจหรือไม่ แล้วให้ดําเนินการจัดทําเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ให้กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียน โดยนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีวิชาเลือกเป็นวิชาชีพเสริม เพ่ือเป็น

ทางเลือกให้นักเรียนมีโอกาสได้รับรู้ถึงความถนัดของตนเอง โดยให้เริ่มดําเนินการได้ภายใน ๖ เดือน รวมท้ังในการกําหนดหลักสูตร
การสอนทุกระดับจะต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและการพัฒนาในพ้ืนท่ี เช่น การกําหนดหลักสูตรอาชีวะ
ด้านเทคโนโลยีการขนส่ง เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง เป็นต้น 

ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน 
เหตุท่ีเกิดบริเวณเส้นทางท่ีเป็นจุดตัดทางรถไฟ ด้วยการติดตั้งเครื่องก้ัน ป้ายหยุด ป้ายเตือน เนินชะลอ

ต่าง ๆ เป็นต้น ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ท้ังนี้ หากมีงบประมาณไม่เพียงพอให้ประสานสํานักงบประมาณพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามความเร่งด่วนและจําเป็นต่อไปด้วย รวมท้ังให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาแนวทาง
การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟลอดผ่านถนนตามแยกต่าง ๆ ท่ีมีการจราจรคับคั่ง เช่น บริเวณสี่แยกยมราช เป็นต้

ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
เก่ียวกับการดูแลและเยียวยาเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือจากการใช้แรงงานประมงโดยผิดกฎหมาย รวมท้ัง

เหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย 
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติดูแลความเหมาะสม

ของสถานท่ีใช้ควบคุมผู้ต้องขังสตรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือสถานท่ีควบคุมผู้ต้องหาท่ีเป็นเด็กและเยาวชน สตรี
จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ และควรสอดคล้องกับมาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติเก่ียวกับ

 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ 

ตามท่ีคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติได้มีมติว่า การดําเนินโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการปฏิบัติกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์ ดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงให้
หน่วยงานตระหนักและให้ความสําคัญกับแนวทางข้างต้น หากพบว่ามีการละเว้นการปฏิบัติ ผู้ท่ีเก่ียวข้องจะถูกดําเนินการตาม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

ํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๑ 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       

ได้มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ
นั้น ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car) 

ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณากําหนดมาตรการทางภาษี

ดกับกลุ่มประเทศกัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม 
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกันนั้น ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงความสําคัญและการดําเนินการ
Website ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
CLMV ตรวจสอบว่ามีความร่วมมือใด ๆ 

เนินการจัดทําเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

ให้กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียน โดยนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีวิชาเลือกเป็นวิชาชีพเสริม เพ่ือเป็น

เดือน รวมท้ังในการกําหนดหลักสูตร
างการพัฒนาประเทศและการพัฒนาในพ้ืนท่ี เช่น การกําหนดหลักสูตรอาชีวะ

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เก่ียวกับการแก้ไข
เหตุท่ีเกิดบริเวณเส้นทางท่ีเป็นจุดตัดทางรถไฟ ด้วยการติดตั้งเครื่องก้ัน ป้ายหยุด ป้ายเตือน เนินชะลอความเร็ว ไฟสัญญาณเตือน

หากมีงบประมาณไม่เพียงพอให้ประสานสํานักงบประมาณพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามความเร่งด่วนและจําเป็นต่อไปด้วย รวมท้ังให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาแนวทาง 
การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟลอดผ่านถนนตามแยกต่าง ๆ ท่ีมีการจราจรคับคั่ง เช่น บริเวณสี่แยกยมราช เป็นตน้ 

ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ 
เก่ียวกับการดูแลและเยียวยาเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือจากการใช้แรงงานประมงโดยผิดกฎหมาย รวมท้ัง     

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติดูแลความเหมาะสม
ของสถานท่ีใช้ควบคุมผู้ต้องขังสตรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือสถานท่ีควบคุมผู้ต้องหาท่ีเป็นเด็กและเยาวชน สตร ี

จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ และควรสอดคล้องกับมาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติเก่ียวกับ

แห่งชาติได้มีมติว่า การดําเนินโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการปฏิบัติกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์ ดําเนินการตาม

าสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงให้
หน่วยงานตระหนักและให้ความสําคัญกับแนวทางข้างต้น หากพบว่ามีการละเว้นการปฏิบัติ ผู้ท่ีเก่ียวข้องจะถูกดําเนินการตาม



              สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
 

 

 

 

 

     

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
๙๒ 

                    ๔.๒ ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน
ให้การสนับสนุนการดําเนินการข้างต้นด้วย
                    ๔.๓ ในการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร รวมถึงผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ให้ทุกส่วนราชการ
ให้ความสําคัญกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้สําหรั
รวมท้ังพิจารณาระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง ซึ่งควรมีระยะเวลามากกว่า 
มีประสิทธิภาพ 
                    ๔.๔ ให้ทุกหน่วยงานให้ความสําคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร 
ในภารกิจสําคัญของหน่วยงานท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินการท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน หรือทําให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และแผนการดําเนินการในระยะต่อไป และส่งให้กรมประชาสัมพันธ์และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(สํานักโฆษก) ใช้ในการสื่อสารกับประชาชนเพ่ือสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง รวมท้ังให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) และกรมประชาสัมพันธ์ดําเนินการเร่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เช่น การเปรียบเทียบค่าจ้าง
แรงงานในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างความเข้
ในช่วงท่ีผ่านมา แนวทางการพัฒนาคนโดยมุ่งสร้างเยาวชนท่ีรักการอ่านและสามารถวิเคราะห์ได้ การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) แนวทางการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
                    ๔.๕ ให้ทุกหน่วยงานส่งเรื่องท่ีเป็นนโยบายสําคัญท่ีรัฐบาลดําเนินการ เช่น โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา
การส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจร การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การพัฒนา
คูคลอง การแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พิจารณาเพ่ือบูรณาการแนวทางการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
กรุงเทพมหานครพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากา
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา เช่น การขยายเส้นทางจักรยานริมน้ํา การขยายเส้นทางสัญจรทางน้ํา 
โดยให้เช่ือมกับเส้นทางบนบก เช่น การสัญจรโดยเรือเล็ก เรือพาย ระหว่างสองฝั่งของเมืองหรือระหว่างเส้นท
ติดขัดมาก และให้ดําเนินการจัดระเบียบการค้าขายริมทางเท้า โดยอาจจะจัดการค้าขายทางน้ําเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการดูแลความสะอาด
ของพ้ืนท่ีทางบกและทางน้ําด้วย 
                    ๔.๖ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันท่ี 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เก่ียวกับการกําหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญ
และทางระบายน้ํา และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๔.๗ ให้รองนายกรัฐมนตรี 
ดิศกุล) ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการกระจายอํานาจทางการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผ่านมาว่าทําให้
การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนอย่างไร มีกรณีใดท่ีประสบปัญหาและควรป
แนวทางการปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม 
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
             ๑. ด้านการต่างประเทศ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๖ เดือน ได้แก่ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน การดําเนินโครงการวิจัยร่วมกัน การฝึกอบรม
ระยะสั้นและระยะยาวร่วมกัน การยกระดับสิ่งประดิษฐ์ไปสู่เชิงพา
เช่น การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงข้ึน โดยเฉพาะการแปรรูปยางพารา การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสาธารณรัฐเกาหลี
ละคร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความงามร่วมกันซึ่งไทยมีสมุนไพรท่ีสามารถนํามาพัฒนาในด้านนี้ได้ และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
และช้ินส่วน 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
) 

 

ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการดําเนินงาน

องค์การมหาชน) นั้น ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ให้การสนับสนุนการดําเนินการข้างต้นด้วย 

ในการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร รวมถึงผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ให้ทุกส่วนราชการ
ให้ความสําคัญกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้สําหรบัรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ และตามท่ีบัญญัติใ
รวมท้ังพิจารณาระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง ซึ่งควรมีระยะเวลามากกว่า ๑ ปี เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ

ให้ทุกหน่วยงานให้ความสําคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation) 
ในภารกิจสําคัญของหน่วยงานท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินการท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน หรือทําให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และแผนการดําเนินการในระยะต่อไป และส่งให้กรมประชาสัมพันธ์และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ารสื่อสารกับประชาชนเพ่ือสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง รวมท้ังให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
และกรมประชาสัมพันธ์ดําเนินการเร่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เช่น การเปรียบเทียบค่าจ้าง

แรงงานในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับต้นทุนแรงงานท่ีแตกต่างกัน สาเหตุของการส่งออกท่ีลดลง
ในช่วงท่ีผ่านมา แนวทางการพัฒนาคนโดยมุ่งสร้างเยาวชนท่ีรักการอ่านและสามารถวิเคราะห์ได้ การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและ

แนวทางการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
ให้ทุกหน่วยงานส่งเรื่องท่ีเป็นนโยบายสําคัญท่ีรัฐบาลดําเนินการ เช่น โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา

การส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจร การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การพัฒนา
การจราจรในกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พิจารณาเพ่ือบูรณาการแนวทางการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
กรุงเทพมหานครพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา เช่น การขยายเส้นทางจักรยานริมน้ํา การขยายเส้นทางสัญจรทางน้ํา 
โดยให้เช่ือมกับเส้นทางบนบก เช่น การสัญจรโดยเรือเล็ก เรือพาย ระหว่างสองฝั่งของเมืองหรือระหว่างเส้นท
ติดขัดมาก และให้ดําเนินการจัดระเบียบการค้าขายริมทางเท้า โดยอาจจะจัดการค้าขายทางน้ําเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการดูแลความสะอาด

ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันท่ี 

เก่ียวกับการกําหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการสร้างท่ีอยู่อาศัยรุกล้ําแนวลําคลอง
และทางระบายน้ํา และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เก่ียวกับการจัดหาท่ีอยู่ใหม่ให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว 

ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
วมกันพิจารณาประเมินผลการกระจายอํานาจทางการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผ่านมาว่าทําให้

การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนอย่างไร มีกรณีใดท่ีประสบปัญหาและควรป
แนวทางการปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

มีนาคม ๒๕๕๘   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี ้

ด้านการต่างประเทศ ให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเร่งดําเนินการขยายความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี
เดือน ได้แก่ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน การดําเนินโครงการวิจัยร่วมกัน การฝึกอบรม

ระยะสั้นและระยะยาวร่วมกัน การยกระดับสิ่งประดิษฐ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีฝ่ายไทยมีความต้องการ
เช่น การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงข้ึน โดยเฉพาะการแปรรูปยางพารา การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

ชิงวัฒนธรรมท่ีสาธารณรัฐเกาหลปีระสบความสําเร็จ ตลอดจนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดนตรี และ
ละคร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความงามร่วมกันซึ่งไทยมีสมุนไพรท่ีสามารถนํามาพัฒนาในด้านนี้ได้ และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบให ้  
สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการดําเนินงาน
นั้น ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ         

ในการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร รวมถึงผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ให้ทุกส่วนราชการ           
บรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ และตามท่ีบัญญัติในกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ปี เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ    

Information Operation) โดยจัดทําข้อมูล    
ในภารกิจสําคัญของหน่วยงานท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินการท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน หรือทําให้ประชาชน  
มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และแผนการดําเนินการในระยะต่อไป และส่งให้กรมประชาสัมพันธ์และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ารสื่อสารกับประชาชนเพ่ือสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง รวมท้ังให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
และกรมประชาสัมพันธ์ดําเนินการเร่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เช่น การเปรียบเทียบค่าจ้าง

าใจเก่ียวกับต้นทุนแรงงานท่ีแตกต่างกัน สาเหตุของการส่งออกท่ีลดลง
ในช่วงท่ีผ่านมา แนวทางการพัฒนาคนโดยมุ่งสร้างเยาวชนท่ีรักการอ่านและสามารถวิเคราะห์ได้ การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและ

ให้ทุกหน่วยงานส่งเรื่องท่ีเป็นนโยบายสําคัญท่ีรัฐบาลดําเนินการ เช่น โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา 
การส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจร การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การพัฒนา 

การจราจรในกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ                 
พิจารณาเพ่ือบูรณาการแนวทางการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ

รจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา เช่น การขยายเส้นทางจักรยานริมน้ํา การขยายเส้นทางสัญจรทางน้ํา        
โดยให้เช่ือมกับเส้นทางบนบก เช่น การสัญจรโดยเรือเล็ก เรือพาย ระหว่างสองฝั่งของเมืองหรือระหว่างเส้นทางท่ีมีปัญหาการจราจร 
ติดขัดมาก และให้ดําเนินการจัดระเบียบการค้าขายริมทางเท้า โดยอาจจะจัดการค้าขายทางน้ําเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการดูแลความสะอาด

ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันท่ี 

หาชุมชนแออัดและการสร้างท่ีอยู่อาศัยรุกล้ําแนวลําคลอง
เก่ียวกับการจัดหาท่ีอยู่ใหม่ให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว 

และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา 
วมกันพิจารณาประเมินผลการกระจายอํานาจทางการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผ่านมาว่าทําให ้          

การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนอย่างไร มีกรณีใดท่ีประสบปัญหาและควรปรับปรุงแก้ไข และเสนอ

ให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเร่งดําเนินการขยายความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี
เดือน ได้แก่ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน การดําเนินโครงการวิจัยร่วมกัน การฝึกอบรม

ณิชย์ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีฝ่ายไทยมีความต้องการ ในขณะนี ้  
เช่น การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงข้ึน โดยเฉพาะการแปรรูปยางพารา การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

ตลอดจนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดนตรี และ
ละคร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความงามร่วมกันซึ่งไทยมีสมุนไพรท่ีสามารถนํามาพัฒนาในด้านนี้ได้ และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๓ 

                ๒. ด้านความมั่นคง ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม ส านักงาน   
สภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น 
และวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อน ามาประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับการบริหารสถานการณ์ 
ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ 
                ๓. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องพัฒนาสินค้าส่งออกส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยและ
ประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ 
                    ๓.๒ ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานให้ทุกองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาน ารายได้สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ในการด าเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนระดับรากหญ้าในพื้นที่ โดยให้เสนอโครงการให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาก่อนด าเนินการ ท้ังนี้ ในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย 
                    ๓.๓ ตามที่รัฐบาลได้จัดงานวิถีข้าว : วิถีไทย ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม-๕ เมษายน ๒๕๕๘ บริเวณข้างคลอง   
ผดุงกรุงเกษม เพื่อเป็นช่องทางทางการตลาดส าคัญที่เช่ือมโยงผู้ผลิตกับผู้ส่งออก และผู้ผลิตกับผู้บริโภค ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้บริโภคข้าวท่ีมีคุณภาพ น้ัน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงกลาโหม จัดสถานที่เพิ่มเติมเพื่อให้เกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการได้พบปะกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มี
ช่องทางการตลาดเพิ่มเติมและมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และจัดให้มีร้านค้าขายอาหารจานเดียว โดยให้ประชาชนที่เข้าชมงาน
สามารถเลือกข้าวที่จ าหน่ายในงานมาเป็นวัตถุดิบปรุงเป็นอาหารเพื่อจ าหน่าย รวมทั้งจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดความสนใจ     
แก่ประชาชนท่ัวไปให้มาร่วมเที่ยวงานดังกล่าว นอกจากนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดให้เอกอัครราชทูตหรือแขกต่างประเทศ
เข้าร่วมชมงานดังกล่าว และให้ทุกหน่วยงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมชมงานดังกล่าวด้วย 
                    ๓.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งภาคเอกชนพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้พิจารณาก าหนดระดับราคาและวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องด้วย 
                    ๓.๕ ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางการหารือความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กลุ่มประเทศกัมพูชา-ลาว-เมียนมา-
เวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกัน โดยเฉพาะ
ในด้านการค้า การลงทุน พลังงาน รวมทั้งพิจารณาหามาตรการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและแนวทาง             
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยเนื่องจากค่าจ้างในตลาดแรงงานไทยสูงกว่ากลุ่มประเทศ CLMV ค่อนข้างมาก 
                    ๓.๖ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งจัดตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อน  
การด าเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ พื้นที่ชายแดน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้า 
                ๔. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้ทุกจังหวัดมีกิจกรรมสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงปิดภาคเรียน เช่น การจัดค่ายฤดูร้อน การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ โดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชน     
ในการสนับสนุนสถานที่ฝึกงานหรือหารายได้พิเศษที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้ศึกษาตัวอย่างจากประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา
บุคลากร เช่น ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
                ๕. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๕.๑ ปัจจุบันการด าเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศยังมีความล่าช้า         
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการด าเนินการและรายงานความก้าวหน้าให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบโดยเร็ว และต่อเนื่อง 
รวมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์และส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเก็บข้ อมูลและ   
ภาพผลงานโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น โครงการบริหารจัดการน้ า การขุดเจาะบ่อบาดาล    
งานด้านสาธารณสุข เพื่อน ามาใช้ประกอบการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน อีกทั้งยัง    
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๙๔ 

เป็นการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการด้วย และให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินการในเรื่องที่รับผิดชอบ
เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยขับเคลื่อนโครงการส าคัญของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ    
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 
                    ๕.๒ ให้กรมประชาสัมพันธ์ปรับก าหนดการเผยแพร่การด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากทุก     
๑ เดือน เป็นทุก ๑๕ วัน โดยให้แต่ละฉบับมีการน าเสนอการด าเนินงานหรือผลงานของทั้ง ๑๙ กระทรวง และระบุช่ือบรรณาธิการ
แต่ละเรื่องให้ชัดเจนด้วย 
                    ๕.๓ ให้ทุกหน่วยงานติดตามผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล     
เพื่อน ามาพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน พร้อมท้ังสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนด้วย 
                    ๕.๔ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้ส่วนราชการต่าง ๆ ติดตามความคืบหน้า   
ในการจัดเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และในกรณีที่มีการเชิญผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วม 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ และมีความสามารถในการอธิบายและสื่อสารเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช้ีแจงท าความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลด้วย 
                    ๕.๕ โดยที่กระทรวงมหาดไทยมีระบบฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)    
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและมีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานแล้ว นั้น ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะใช้ข้อมูล
ดังกล่าวประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการด าเนินงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบต่อไป 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง     ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านการต่างประเทศ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายในหลังปี ๒๐๑๕ และจัดท าข้อมูลส าหรับ
นายกรัฐมนตรี โดยให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมอยู่ในคณะท างานดังกล่าวด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดตั้งศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service) ในพื้นที่  
ที่ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อได้สะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า (ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) และรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
                    ๒.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยางพารา 
เช่น โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพยางพารา โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสนับสนุนสินเช่ือ
เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางพารา 
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เริ่มด าเนินโครงการไปแล้ว น้ัน 
                          ๒.๒.๑ ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กระทรวงกลาโหม (หน่วยทหาร
ในพื้นที)่ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความก้าวหน้า ความถูกต้อง และความโปร่งใสของการด าเนินโครงการข้างต้น 
โดยเฉพาะการรับซื้อยางพาราว่าได้รับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มสหกรณ์ชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ และรายงานผล
ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 
                          ๒.๒.๒ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการรับซื้อน้ ายางสดจากเกษตรกรที่มีหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รายงานผลการตรวจสอบให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 
                          ๒.๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ก าหนดแนวทางการระบายยางพารา   
ที่รับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มสหกรณ์ชุมชน และจัดหาผู้ประกอบการมาด าเนินการในการขนส่ง/ขนย้ายยางพาราดังกล่าว 
                          ๒.๒.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาทบทวนองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสงเคราะห์การท าสวนยางให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพสามารถเป็นกลไกของรัฐในการดูแลและช่วยเหลือ
เกษตรกรได้อย่างแท้จริง 
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                    ๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม
ก าหนดมาตรการเพื่อเตรียมการรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่จะออกมาในฤดูกาลผลิตใหม่  โดยให้ครอบคลุมตั้งแต่การก าหนด
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ตลาดรับซื้อ การขนส่ง และการระบายผลผลิต 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้การสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรต่าง ๆ เพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้น เช่น การแปรรูปข้าว
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ การน าผ้าไหมไปผลิตเป็นกระเป๋าแฟช่ัน 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สนับสนุนการพัฒนาและเร่งรัดการผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก และส่งเสริมให้มีการน าไปใช้ในชุมชนขนาดเล็กและสหกรณ์การเกษตร
ต่าง ๆ 
                    ๒.๖ ให้กระทรวงคมนาคมและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดเตรียมข้อมูล
เกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมขนส่งทางรางต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 
เพื่อใช้ประกอบในการเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีความสนใจที่จะร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมกับรัฐบาลไทย 
                ๓. ด้านสังคม 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติไทย
ให้แก่ประชาชนมีความภาคภูมิใจ และให้นานาชาติได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยจ าแนกให้ชัดเจนว่า 
สถาบันการศึกษาแต่ละประเภทจะมีหลักสูตรอย่างไรบ้าง ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ มหาวิทยาลัยทั่วไปมุ่งเน้นการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
แบบแผน (เช่น แพทย์ วิศวะ บัญชี รัฐศาสตร์) กลุ่มที่ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมุ่งเน้นการพัฒนาสายเทคนิคและช่างอาชีวะ 
และกลุ่มที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรในภาคบริการ (เช่น การท่องเที่ยว โรงแรม) และให้กระทรวง 
ศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส่งเสริมแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาอาชีวะภาครัฐและผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนในการเตรียมก าลังคนด้านอาชีวะให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจผ่านการเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวะ    
ได้ฝึกงานกับบริษัทต่าง ๆ 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงศึกษาธิการและทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการก าหนดให้ผู้รับทุนการศึกษา
ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อชดใช้ทุนตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 
                    ๓.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการศึกษาข้อเสนอแนะของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ
ระบบการจัดการศึกษาของประเทศต่าง ๆ และเสนอผลการศึกษาและแนวทางการจัดระบบการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องที่สามารถ
ด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๕๘ เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินมาตรการดูแลความปลอดภัย มาตรการลงโทษผู้กระท าผิด 
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวท่ีประสบอุบัติเหตุ เช่น การประกันภัย อย่างต่อเนื่องด้วย 
                    ๔.๒ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการหาพื้นที่ควบคุม      
ผู้อพยพแห่งใหม่ โดยร่วมกับกระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ส านักงานตรวจคน  
เข้าเมือง) และให้เสนอผลความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้า 
                    ๔.๓ ให้กระทรวงแรงงานตรวจสอบและจัดท าบัญชีส านักงานจัดหางานหรือบริษัทจัดหางานทุกแห่ง        
ทั้งที่ได้รับใบอนุญาตแต่ด าเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลให้       
กับผู้หางานทราบ และหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน รวมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมให้แรงงาน    
ต่างด้าวที่จดทะเบียนในท้องที่ใดให้ท างานในท้องที่น้ัน 
                    ๔.๔ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก ให้ใช้สาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิมก่อน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น     
๓ ส่วน คือ (๑) พื้นที่ท่ีรัฐบริหารโดยจัดโครงสร้างพื้นฐานให้ (๒) พื้นที่เช่าส าหรับภาคเอกชน และ (๓) พื้นที่เพ่ือสนับสนุน SMEs 
                    ๔.๕ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง       
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               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
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๙๖ 

การกระจายอ านาจทางการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเร็ว และหากมีความจ าเป็นต้องทบทวนกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีถูกต้องด้วย 
                    ๔.๖ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ด าเนินการเกี่ยวกับกรณีที่มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี     
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์) มาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี โดยช้ีแจงให้สื่อมวลชนและ
ประชาชนทั่วไปทราบข้อมูลที่ถูกต้องในสิ่งที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
กระทรวงสาธารณสุขมิใช่การสอบวินัยปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหา   
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ก าหนดแนวทางการปรับปรุงระบบบริการรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
                    ๔.๗ ให้กรมประชาสัมพันธ์และส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน่วยงานเจ้าของโครงการ    
และกระทรวงการต่างประเทศสร้างการรับรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาก่อนรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศและรัฐบาล     
ได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นล าดับแรก ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การด าเนินการเกี่ยวกับ        
การท าประมงที่ผิดกฎหมาย การปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ และการด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธ์ุ 
                    ๔.๘ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ภาคประชาชน เช่น ผู้น าชุมชน หรือผู้บริหารในระดับ
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลมากขึ้น เช่น โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเป็นการเปิดรับความรู้ มุมมอง และแนวคิดใหม่ ๆ และน ามาร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป 
                    ๔.๙ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช) พิจารณาจัดระเบียบการเดินเรือ เช่น มาตรการควบคุมความเร็วในการเดินเรือ ก าหนดจุดจอดเรือ
หรือปล่อยทุ่น เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาเรือท่องเที่ยวสัญจรและจอดบริเวณแนวปะการังตามอ่าวหรือหมู่เกาะต่าง ๆ และท าให้     
แนวปะการังได้รับความเสียหาย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง     ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้  
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้งคณะท างาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียในด้านต่าง ๆ เช่น การพาณิชย์ การเงิน การคมนาคม และด้านอื่น ๆ ให้ครบถ้วน และให้พิจารณา
เสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรี เช่น การใช้เวลามาตรฐานอาเซียนเฉพาะกรณีที่จ าเป็น โดยให้ค านึงผลประโยชน์ของ
ประเทศและสอดคล้องกับหลักสากล 
                    ๑.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาเสนอมาตรการเพื่อให้สามารถจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลได้ในราคา ๘๐ บาททั่วประเทศ โดยในต่างจังหวัดอาจพิจารณาลดสัดส่วนรายได้ของรัฐลง และให้พิจารณาจัดสรรโควตา 
และผู้แทนจ าหน่ายให้เหมาะสม 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางให้ประชาชนที่มีรายได้ทุกคน 
รวมทั้งผู้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายก าหนดไว้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เพื่อให้ภาครัฐใช้เป็นฐานข้อมูลรายได้ของประชากรในแต่ละปี เพื่อน ามาวิเคราะห์สถานะทางสังคมของประชากรและแนวโน้ม
สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนเครื่องมือและ
ปัจจัยการผลิต และมติเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นการช่วย
ลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร โดยเน้นการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือท าการเกษตร รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช     
ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศ แล้วสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรน าไปเพาะปลู กต่อไปได้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม      
ก่อนฤดูกาลผลิตหน้า โดยเฉพาะการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชและการลดราคาปุ๋ย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์
เร่งด าเนินการประสานภาคเอกชนในการปรับลดราคาโดยเร็วด้วย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๗ 

                    ๑.๕ จากการเดินทางตรวจราชการและพบปะกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พบว่า ประชาชนมีความต้องการให้รัฐบาลดูแลในเรื่องท ากิน แก้ไขปัญหาพันธุ์สับปะรดและอ้อย ปริมาณพืชผลที่ไม่เพียงพอ 
ตลอดจนการขาดแคลนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เครื่องมือ รถไถ รถเกี่ยว จึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 
และการวางแผนการส่งเสริมและการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกในพ้ืนท่ี เพื่อให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดน าร่องในการแก้ไข
ปัญหาเกษตรกรเช่นเดียวกับจังหวัดนครราชสีมา 
                    ๑.๖ ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ า ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะการขยายระบบประปาหมู่บ้านทั่วประเทศ
ครบถ้วนภายในปี ๒๕๖๐ 
                ๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                    ๒.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้เรือประมงไทยขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอส
ขึ้นไป ติดตั้งระบบติดตามต าแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการท าประมงของ
เรือประมงไทยทั้งในน่านน้ าไทยและน่านน้ าต่างประเทศ นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้เป็นรูปธรรม 
                    ๒.๒ มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ให้กระทรวง 
ศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
โดยให้เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งเน้นวิชาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
เจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด า เนิน
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยใช้ที่ดินของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อเฉลิม    
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนพรรษา ๖๐ พรรษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง     ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการจัดผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน คือ (๑) พื้นที่ท่ีรัฐบริหารโดยจัดโครงการพื้นฐานให้ (๒) พื้นที่เช่าส าหรับภาคเอกชน และ (๓) พื้นที่เพื่อสนับสนุน 
SMEs และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วม
ลงทุนในพื้นที่ต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายนน้ี 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งเจรจาหาข้อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างเส้นทางรถไฟเช่ือมต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านทางจังหวัดหนองคาย และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาถนนบริเวณบ้านผาจี อ าเภอ   
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ให้สามารถสัญจรได้สะดวกยิ่งข้ึนด้วย 
                    ๑.๓ ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งรัดด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เกี่ยวกับแนวทางด าเนินการให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษที่เช่ือมโยงทั้งการค้า การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งบริเวณชายแดน 
โดยไม่ถือเป็นแนวเขตแดนและไม่มีผลต่อการปักปันเขตแดนในอนาคต โดยให้รายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน
เมษายนน้ี 
                    ๑.๔ ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) 
ได้ตรวจสอบมาตรฐานของกรมการบินพลเรือนตามโครงการตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัยสากล และพบว่าไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร็ว โดยแบ่งการด าเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน จ้างที่ปรึกษา
มาแก้ไขประสิทธิภาพการก ากับดูแลการออกใบอนุญาตด้านการบินให้ได้ตามมาตรฐานของ ICAO และระยะต่อไป ปรับปรุงโครงสร้าง
การท างาน แผนพัฒนาบุคลากร ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ด าเนินการระยะเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน    
๑ เดือน 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๙๘ 

                    ๑.๕ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเมื่อวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลของประชาชนแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยเพื่อน ามาก าหนด   
แนวทางการดูแลความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเช่ือมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน 
                    ๑.๖ ให้ส านักงบประมาณร่วมกับกระทรวงการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และการลงนาม
ในสัญญาหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีทราบ และให้
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจ านวนมาก ได้แก่ กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวง
ชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมทรัพยากรน้ า รวมทั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ารายงาน
ความก้าวหน้าโครงการส่งให้ส านักงบประมาณทุกสัปดาห์เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัด “สัปดาห์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ SMEs และเกษตรกร” เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เจ้าของนวัตกรรมได้มีโอกาสพบปะกับหน่วยงานสนับสนุน
เงินทุนของภาครัฐ 
                     ๑.๘ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงพาณิชย์ด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับส่งเสริมการขยายตลาดผลไม้ไทยในต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจาก     
การจัดกระเช้าผลไม้ที่มีคุณภาพทั้งผลไม้สดและผลไม้แปรรูปส าหรับการต้อนรับแขกต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย 
หรือในโอกาสที่รัฐมนตรีไปเยือนต่างประเทศ 
                    ๑.๙ ให้กระทรวงพลังงานจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมของต่างประเทศ แล้วจัดท าเป็น
ข้อเสนอทางเลือกเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
                    ๑.๑๐ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙) ตามแผนแม่บท
การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะการพัฒนาทางวิ่งขึ้นลง (Runway) ที่ ๓ 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดหา
ฟลูออไรด์ให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพฟันของเด็กและเยาวชนให้แข็งแรง 
                ๓. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดท าข้อมูลส าหรับใช้ในการเจรจา   
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดเอเชีย -แอฟริกา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๕๘     
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในประเด็นที่ส าคัญ เช่น การปลูกป่าอาเซียน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ผลผลิตทางการเกษตร    
การแก้ไขการเผาป่า การศึกษา การท่องเที่ยว วัฒนธรรม โดยส่งให้กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                ๔. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                    ๔.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ศึกษาผลกระทบของการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ และก าหนด
แผนด าเนินการเพื่อรองรับผลกระทบด้วย โดยให้ค านึงถึงประสิทธิภาพของกฎหมายที่สามารถน ามาใช้บังคับได้อย่างแท้จริงและ
สามารถน ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศได้ 
                    ๔.๒ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ    
และสังคมในวงกว้าง เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การด าเนินการเกี่ยวกับการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย การปรับปรุงมาตรฐาน   
การบินพลเรือนของไทยตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล  
เกินราคา พิจารณาเสนอแนวทางตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗     
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะว่าการใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ นั้น ไม่เพียงใช้เพื่อ      
การรักษาความมั่นคงเท่านั้น หากยังใช้ในเชิงสร้างสรรค์ส าหรับการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนของประเทศด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของ    
การแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้า    
ในการด าเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์ด้วย 
                ๕. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๕.๑ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการจัดท า application 
ส าหรับ smart phone, tablet ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนเมษายนนี้ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๙ 

                    ๕.๒ ให้ทุกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในเรื่องต่อไปนี้ (๑) ด้านสังคม ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างทางการศึกษา
ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานและทัดเทียมกับต่างประเทศ แก้ไขปัญหาไฟป่าและมลพิษหมอกควัน (๒) ด้านเศรษฐกิจ ได้ด าเนินการ
ปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร การพักช าระหนี้เกษตรกร ก าหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
และก าหนดมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (๓) ด้านกฎหมาย ได้ออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในเรื่องเร่งด่วน และปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และ (๔) ด้านการต่างประเทศ สร้างความเข้าใจกับนานาประเทศให้รับทราบ     
ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องส าคัญ เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การด าเนินการเกี่ยวกับการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย 
                    ๕.๓ ให้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการส ารวจ
ระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม เพื่อบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งก าหนดเจ้าภาพในการรวบรวม จัดเก็บและ
กลั่นกรองข้อมูลในแต่ละด้าน โดยก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และรายงาน
ความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน 
                    ๕.๔ ให้ทุกหน่วยงานจัดท าข้อมูลผลการด าเนินการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยเน้นในสิ่งที่ได้
ด าเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมแล้ว และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไปในระยะ ๕ ปีข้างหน้า แล้วส่งข้อมูลให้ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีทุกสัปดาห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ ๖ เดือน ซึ่งจะเริ่มต้นในวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน 
๒๕๕๘ โดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงผลการด าเนินนโยบายในภาพรวมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ จากนั้นในสัปดาห์ถัดไป
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะแถลงผลงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และการต่างประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิรูป
ทุนหมุนเวียนในกรณีที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง พัฒนา ยุบรวม หรือยุบเลิกกองทุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้จัดท ากรอบในการจัดท า “แผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
ระยะเวลา ๓ ปี” ของกองทุนหมุนเวียนที่อยู่ในข่าย “ปรับปรุง/พัฒนา” และจัดท า “แผนทบทวนและฟื้นฟูประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ระยะเวลา ๑ ปี” ของทุนหมุนเวียนที่อยู่ในข่าย “ไม่ผ่าน” โดยเทียบเคียงกับการจัดท าแผนฟื้นฟูของรัฐวิสาหกิจ 
                ๒. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน จ านวน ๓๐ ทุน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการน าเงินของทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องส่วนเกินความจ าเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยมีขั้นตอนและวิธีการ คือ 
                    ๒.๑ หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนจัดท าแผนปฏิบัติการฯ จ าแนกตามลักษณะของกรณีเป็นเงินฝาก           
ที่กระทรวงการคลัง หรือเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ให้น าส่งเข้าคลังเป็น
รายได้แผ่นดินภายในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และกรณีเป็นเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภทประจ า หรือลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายใน ๕ วันท าการ นับจากวันที่ครบก าหนดของเงินฝากประจ าหรือวันครบก าหนดไถ่ถอน
ตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ ให้น าส่งจนครบวงเงินที่ต้องน าส่งตามมติคณะรัฐมนตรีของแต่ละทุนหมุนเวียน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
                    ๒.๒ กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ อาศัย
อ านาจตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนน าทุนหรือผลก าไรเข้าบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีหนังสือสั่งการไปยังหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
                    ๒.๓ หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานผลการน าเงินสภาพคล่องส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
                ๓. สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีทุนหมุนเวียนที่น าส่งตาม
แผนปฏิบัติการฯ จ านวน ๒๙ ทุน โดยมีประเด็นรอความชัดเจนในข้อกฎหมาย ๑ ทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า ยอดเงินเรียกน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รวม ๒๘,๑๐๗.๑๗ ล้านบาท 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๐๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่นการด าเนนิการตามนโยบายส าคญัและเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล    
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ   
โดยที่ประชุมรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) 
รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กขย.) รายงาน
ความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) และรายงาน
ความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี   
ได้พิจารณารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการทุกคณะแล้ว เห็นควรที่จะได้มีการติดตามงานที่มีความส าคัญ 
ได้แก่ การช่วยเหลือเกษตรกร การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา การเร่งรัดกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 
และการแก้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 
                ๒. ให้คณะกรรมการและผู้ประสานงานเพื่อเช่ือมโยงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๕ คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (กขย.) (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน) (๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายส าคัญและ
เร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) (นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน)  คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(กขร.) (รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธาน) คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และผู้ประสานงานบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (ระดับกระทรวง) (ปขก.) จัดท าแผน   
การด าเนินงานของแต่ละคณะส่งให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อบูรณาการแล้วเสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์เดียวกันตามนัยข้อสั่งการของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ด้านการบริหารราชการและอื่น ๆ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกจิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
ที่ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายโดยก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่าการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   
ของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจตามร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางและหลักการการก าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ของส านักงบประมาณ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
             ๑. การปรับปรุงการด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                    ๑.๑ ให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินรายการค่าที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันได้ รวมถึงให้แก้ไขข้อความที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องได้ โดยไม่ต้องขอ            
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๑ 

                    ๑.๒ ให้ส่วนราชการเร่งรัดจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานภูมิภาคภายใน ๓ วันท าการ 
                    ๑.๓ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการได้ โดยอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม และไม่เป็นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของรายการ 
ส าหรับกรณีเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้ด าเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
                    ๑.๔ ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการฯ/ผู้ว่าราชการจังหวัด โอนงบประมาณไปสมทบรายการค่าครุภัณฑ์/ที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้างที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ได้อีกไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินท่ีได้รับจัดสรร 
                ๒. การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
                    ๒.๑ ก าหนดให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง    
ของส่วนราชการ 
                    ๒.๒ ให้ส่วนราชการฯ สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ซึ่งกระทบต่อวัตถุประสงค์
ของรายการภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันได้โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้ส่วนราชการฯ ขอท าความตกลงแบบรูปรายการมาตรฐานสิ่งก่อสร้างที่ก าหนดขึ้นเฉพาะหน่วยงาน กับส านักงบประมาณ
ให้เป็นปัจจุบัน 
                ๔. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ให้ส่วนราชการฯ ด าเนินการตามแนวทาง     
ข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยอนุโลม 
                ๕. การเร่งรัดขั้นตอนการด าเนินการของส านักงบประมาณ ประกอบด้วย การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง การพิจารณาความเหมาะสมของราคารายการ
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ การพิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งในภาคประมง การค้าประเวณีเด็ก 
แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าวด้วย ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นบทบัญญัติ
กฎหมายส าคัญที่เป็นกลไกการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นข้อเรียกร้องให้ประเทศไทยต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน        
ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report : TIP Report) จึงเห็นควรให้น าข้อสังเกตตามรายงานดังกล่าว
ไปพิจารณาในช้ันกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยมีผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นท่ียอมรับกับนานาประเทศ ไปด าเนินการประสานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป และ 
                    ๒.๑ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๒.๒ ให้เสนอพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ห้า แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่ง       
ทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                    ๒.๓ เห็นชอบรายช่ือบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๐๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประสานกับ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป และ 
                ๑. ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๒. ให้เสนอพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน รอบที่  ๖ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
การค้าบริการของอาเซียน และตารางข้อผูกพันเฉพาะส าหรับการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการของอาเซียน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๓. รับทราบบัญชีร่างพระราชบัญญัติที่จ าเป็นต้องเร่งรัดการน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จ านวน     
๔๐ ฉบับ 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาแก้ไขโครงสร้างและระบบสหกรณ์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมและตรวจสอบสหกรณ์ เพื่อให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๘ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๗ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
                ๑. ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขความในร่างมาตรา ๔๕ วรรคสอง ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
                ๒. ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... 
                ๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
                ๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 
                ๕. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 
                ๖. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... 
                ๗. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... 

                ทั้งนี้ ส าหรับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณารับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระหนึ่งแล้ว ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขอพระราชทานช่ือมหาวิทยาลัยตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ของส านักราชเลขาธิการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๘ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๕ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
                ๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขร่างมาตรา ๒ การก าหนดวันใช้บังคับ
ร่างพระราชบัญญัตินี้ จากเดิมก าหนดวันใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็น 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๓ 

“พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
                ๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๕. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๒๐/๑๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ มีก าหนด     
ในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สโมสรกองทัพบก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ มีก าหนด    
ในวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม สัมมนาในต่างประเทศ 
ดังนี ้
             ๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) หรือเทียบเท่า ผู้บริหารของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลที่รัฐถือหุ้น งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ยกเว้นกรณีเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือหลักสูตรการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้แล้ว      
โดยหากมีความจ าเป็นให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นรายกรณี และให้รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายเดือน ทั้งนี้ 
ขอความร่วมมือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันด้วย 
                ๒. หากหน่วยงานเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษาดูงาน อบรม หรือสัมมนา ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการศึกษา   
ดูงานภายในประเทศแทน โดยเฉพาะการศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ
ต่าง ๆ หรือให้พิจารณาเชิญวิทยากร ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย ซึ่งจะได้ประโยชน์และเป็นการประหยัดงบประมาณ
ยิ่งข้ึน 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้ข้าราชการเดินทางด้วย
เครื่องบินในช้ันโดยสาร ดังนี้ 
                    ๓.๑ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (อธิบดีหรือเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ 
เอกอัครราชทูต รองปลัดกระทรวง) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้เดินทางภายในประเทศในช้ันประหยัด
และเดินทางต่างประเทศในช้ันธุรกิจ  



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๐๔ 

                    ๓.๒ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
ให้เดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในช้ันประหยัด  
                     ทั้งนี้ ในระหว่างที่กระทรวงการคลังด าเนินการปรับปรุงระเบียบฯ ให้ข้าราชการถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น
ตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่า ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ประสานสภาปฏิรูปแห่งชาติเกี่ยวกับ
หนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ นั้น ขอช้ีแจงให้คณะรัฐมนตรีทราบว่าในการเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานหรือรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ประธาน    
สภาปฏิรูปแห่งชาติมอบหมาย จะเป็นผู้ลงนามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และการช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ควรเป็นรัฐมนตรีหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ รับทราบ เรื่อง การช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ว่าในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานหรือรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติมอบหมาย
จะเป็นผู้ลงนามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง นั้น ได้รับการประสานจากสภาปฏิรูปแห่งชาติแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ    
การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอแก้ไขผู้ลงนามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง จาก “ประธานหรือรองประธาน    
สภาปฏิรูปแห่งชาติที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติมอบหมาย” เป็น “ประธานกรรมาธิการ” แทน ทั้งนี้ ได้หารือกับรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่   

แก่ประชาชน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็น

ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวม ๑๗ โครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (สิ้นสุดโครงการ) จ านวน ๔ โครงการ คือ 
                    ๑.๑ มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน 
                    ๑.๒ ถนนสวย เดินได้ ปั่นได้ ค้าขายคล่องตัว 
                    ๑.๓ ประปาสร้างสุข ทุกคนมีน้ าใช้ 
                    ๑.๔ ประปาทันใจ คนไทยมีสุข 
                ๒. โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จบางกิจกรรม (ยังไม่สิ้นสุดโครงการ) และด าเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๕๘ จ านวน 
๖ โครงการ คือ 
                    ๒.๑ ศูนย์ด ารงธรรม น าสุข แก้ทุกข์ ๒๔ ช่ัวโมง 
                    ๒.๒ ท้องถิ่นโปร่งใส จัดสรรงบประมาณใหม่ท่ัวถึงเป็นธรรม 
                    ๒.๓ ติดต่อราชการทันใจ ไม่ต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
                    ๒.๔ OTOP ทั่วไทย ส่งความสุขปีใหม่ สร้างรายได้ ขยายตลาดสู่อาเซียน 
                    ๒.๕ รวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมีความสุข 
                    ๒.๖ LED สว่างไสว รับปีใหม่มหานคร 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๕ 

                ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๗ โครงการ คือ 
                    ๓.๑ อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาด ปลอดขยะ ต้นแบบ 
                    ๓.๒ ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ 
                    ๓.๓ ส านักงานท่ีดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ 
                    ๓.๔ ๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 
                    ๓.๕ คลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข 
                    ๓.๖ สว่างไสวท่ัวไทย จ่ายไฟทุกครัวเรือน 
                    ๓.๗ ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สะอาด ปลอดภัย สินค้าสดใหม่ทุกวัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ประเด็นการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มกราคม 

๒๕๕๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประเด็นการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ สรุปได้ 
ดังนี ้
             ๑. ภาพรวมรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยผลการขับเคลื่อนและเร่งรัด
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) ส่วนราชการต่าง ๆ ได้มีการด าเนินงาน
ในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศ และการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทั้ง ๑๑ ข้อ ท้ังในส่วนท่ีเป็น
ภารกิจประจ าของแต่ละกระทรวงและในแผนงาน/โครงการที่จะต้องบูรณาการการท างานของหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องมาโดยตลอด ท าให้ผลการด าเนินงาน (ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) เป็นไปตามเป้าหมาย 
และมีผลส าเร็จในระดับที่น่าพอใจ 
                ๒. การขับเคลื่อนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานกลาง เช่น ส านัก งบประมาณและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหาแนวทางในการช่วยส่วนราชการเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียนที่มีปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่จะด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น
ต่อไป 
                ๓. การขับเคลื่อนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินโครงการโดยเฉพาะ
ในบางโครงการที่จะต้องด าเนินการก่อนฤดูฝนท่ีจะมาถึง และโครงการที่จะต้องด าเนินการตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวง 
การคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และในกรณีที่เป็นโครงการใหม่ซึ่งยังคงมี
ปัญหาในเรื่องของพื้นที่ การสร้างความเข้าใจกับประชาชน การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องเร่งรัดการด าเนินการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจเพื่อให้โครงการที่จะด าเนินการเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งให้เน้นโครงการในลักษณะที่เป็นการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งที่มีอยู่เดิม เช่น การขุดลอก คู คลอง อ่างเก็บน้ า  
ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ จะต้องด าเนินการก่อนฤดูฝน 
                ๔. การขับเคลื่อนเร่งรัดการด าเนินงานในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการด าเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลทั้ง ๑๑ ข้อ ให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานในการรายงาน ครั้งท่ี ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการของกรมบังคับคดีเร่ืองการประเมินผลจัดอันดับความยาก -ง่ายในการประกอบ

ธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2016) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการของกรมบังคับคดี เรื่อง การประเมินผลจัดอันดับความยาก-ง่าย 

ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2016) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing 
Contract) และด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
พิจารณาด าเนินการส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๐๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด และค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จ านวน ๑๘ จังหวัด 
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด     
และค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามที่เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเสนอ 
                ๒. มอบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยให้ทุกจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเร่งจัดท างบประมาณ   
ที่เป็นการใช้จ่ายลงทุน ซ่อมสร้าง รายการหลัก ๆ ให้เป็นรูปธรรม และให้ทุกจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดล าดับความเร่งด่วน ก ากับ
ดูแล เพื่อให้เกดิเป็นรูปธรรม และด าเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ อธิบดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการทุกกระทรวง และส่วนราชการประจ าจังหวัด 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามกฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ด าเนินการ
จัดท ารายละเอียดเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับเลขาธิการ ก .พ.ร. กรรมการ   
และเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ก ากับดูแลการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวต่อไปด้วย 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานการสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติรายงานการสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลในเรื่องส าคัญ ได้แก่ (๑) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (๒) โครงสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ าซาก จ านวน ๓,๐๕๒ ต าบล (๓) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (๔) การฝึกอบรม
ทักษะฝีมือแรงงานชาวไทยภูเขา (๕) การส่งเสริมการปลูกกาแฟ และ (๖) การด าเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ นอกจากนี้    
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน การสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้ง    
ตามนโยบายรัฐบาล การสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ การช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านพักอาศัยอันเนื่องมาจาก
วาตภัย การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ 
                ๒. ให้ฝ่ายต่าง ๆ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีการลงพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อดูแลประชาชนอยู่แล้ว ติดตาม
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาแผนงาน/โครงการที่มีปัญหาในการด าเนินการ เช่น พิจารณาความเหมาะสมของขนาด
โครงการที่อาจส่งผลต่อการไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมด าเนินโครงการ ท้ังนี้ เจ้าหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จะต้องมีความรู้และความเข้าใจนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อจะได้อธิบายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ 

                ๓. ให้ฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้ประโยชน์จากกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว      
โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลแก่กลุ่มมวลชน เพื่อให้กลุ่มมวลชนสามารถสื่อสารต่อไปยัง
ประชาชนในระดับพื้นท่ีได้อย่างท่ัวถึง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
โดยท าการส ารวจประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จ านวน ๕,๘๐๐ ราย ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗ 

 ๑. รายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนร้อยละ ๕๒.๐ มีรายได้พอดีกับค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๓๕.๗ มีรายได้
น้อยกว่าค่าใช้จ่าย และร้อยละ ๑๒.๓ มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าภาคอื่น (ร้อยละ ๔๑.๓) 
        ๒. ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคโดยภาพรวม ประชาชนร้อยละ ๕๙.๘ เห็นว่าสินค้ามีราคาเท่าเดิม ร้อยละ ๓๒.๖    
เห็นว่าสินค้ามีราคาแพงขึ้น และร้อยละ ๗.๖ เห็นว่าสินค้ามีราคาถูกลง โดยประชาชนเห็นว่าสินค้าที่มีราคาแพงขึ้น ๓ ล าดับแรก 
คือ ผลไม้ร้อยละ ๔๑.๙ อาหารทะเลร้อยละ ๓๙.๘ และอาหารตามสั่งร้อยละ ๓๘.๔ ตามล าดับ 
        ๓. สินค้าที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐควรเข้ามาดูแลและควบคุมราคาอย่างเร่งด่วน ๕ ล าดับแรก คือ เนื้อหมู   
ร้อยละ ๔๓.๖ ข้าวสารร้อยละ ๔๓.๑ น้ ามันที่ได้จากพืช เช่นน้ ามันปาล์ม ถ่ัวเหลือง ฯลฯ ร้อยละ ๒๒.๐ อาหารตามสั่งร้อยละ ๒๐.๖ 
และปุ๋ยเคมีร้อยละ ๑๙.๖ โดยประชาชนเกือบทุกภาคต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลควบคุมราคาข้าวสารมากกว่าสินค้าประเภทอื่น 
ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการให้ดูแลควบคุมราคาเนื้อหมูมากกว่าสินค้าประเภทอื่น 
        ๔. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่น้ ามันมีราคาลดลง ประชาชนมากกว่าครึ่งเห็นว่า     
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในชีวิตประจ าวันเท่าเดิมไม่แตกต่างจากช่วงที่น้ ามันมีราคาแพง ส าหรับการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง 
ไม่ปรับอากาศฟรี ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการดังกล่าวร้อยละ ๘๙.๑ มีเพียงร้อยละ ๑๐.๙ ที่ใช้บริการและสามารถลด
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๒๐๔ บาทต่อเดือน และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการดังกล่าวมากถึงมากที่สุดร้อยละ ๕๘.๒ ส่วนการให้บริการ
รถไฟช้ัน ๓ ไม่ปรับอากาศฟรี ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการดังกล่าวเลยร้อยละ ๙๔.๔ มีเพียงร้อยละ ๕.๖ ที่ใช้บริการและ
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย ๒๕๑ บาทต่อเดือน และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการดังกล่าวมากถึงมากที่สุดร้อยละ ๕๙.๙ 
        ๕. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ได้แก่ รัฐบาลควรเข้ามาดูแล ควบคุมราคาสินค้าอย่างจริงจัง 
หน่วยงานภาครัฐควรจัดมหกรรมสินค้าราคาถูก การใช้กฎหมายลงโทษกับพ่อค้า/แม่ค้าที่ขายสินค้าเกินราคา การควบคุมราคา
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรให้ถูกลง การสนับสนุนให้บริโภคสินค้าเกษตรของไทย และการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับ    
ค่าครองชีพในปัจจุบัน   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-     

๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครองพบว่าในระดับพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง 
                ๒. การปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีการพิจารณาเรื่องที่ส าคัญและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ        
และประชาชนในหลายเรื่อง อาทิ โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี การก าหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่    
ตามระยะเวลาการใช้งานท่ีเป็นจริงโดยคิดเป็นวินาที การเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ และเรื่องแนวทางการบริหารจัดการ 
พลังงานปิโตรเลียมอย่างยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ ในการด าเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม Road Map 
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล และในระยะต่อไปจะได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ (๑) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และต่างประเทศ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม       
(๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (๖) การบริหารเศรษฐกิจ (๗) การส่งเสริมบทบาท  
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน (๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศ (๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร   
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ (๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๐๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. รับทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็น
แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ ทั้ง ๑๗ กระทรวงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย บทน า ทิศทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ  
                ๒. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย  
                    ๒.๑ การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญในการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน 
ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ ควรเพิ่มเติมประเด็นการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียนหรือสากล รวมทั้งเพิ่มหน่วยงานรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
                    ๒.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
ส าหรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงร่วมกัน ในพื้นที่อย่างน้อย 
เขตตรวจราชการละ ๑ จังหวัด เพื่อน ามาประกอบการก ากับ เร่งรัดการพิจารณาตรวจติดตาม สอบทานการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ตาม Roadmap นั้น ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อให้การลงพื้นที่ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ 
และความก้าวหน้าในการด าเนินการงานตาม Roadmap รวมทั้งควรเพิ่มประเด็นการประเมินถึงศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น 
ในการด าเนินงานตาม Roadmap ว่ามีความพร้อมในระดับใด 
                     ๒.๓ การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม ควรพิจารณาก าหนดการตรวจติดตามศูนย์ด ารงธรรมที่มีผลการด าเนินงาน
ดีเด่น และศูนย์ด ารงธรรมที่มีปัญหาในการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานให้เป็นบทเรียน
กรณีศึกษาส าหรับศูนย์ด ารงธรรมที่ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน และควรพิจารณาตรวจติดตามศูนย์ด ารงธรรม           
ที่มีการบูรณาการการด าเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างความส าเร็จการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง   
ศูนย์ด ารงธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อลดการกระจุกตัวของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและสามารถเข้าถึงและ
ตอบสนองความต้องการการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งศูนย์ด ารงธรรมควรมีระยะเวลาด าเนินงานมาตรฐาน     
ในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ โดยอาจแตกต่างกันตามลักษณะ/กลุ่มของปัญหา เพื่อเป็นการสร้างความความเช่ือมั่นให้กับ
ประชาชนผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ควรมีการติดตามประเมินความพร้อมของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการให้บริการ
ว่ามีความพร้อมในการแก้ไขปัญหามากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงการให้บริการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ 
   คณะรัฐมนตรีเห็นว่า โดยที่กรอบระยะเวลาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีก าหนด
ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๖ วรรคสาม บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญภายใน ๓๐ วัน นั้น 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีทั้ง ๑๑ ด้าน จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แต่งตั้ง
คณะท างานเพื่อศึกษาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อท าหน้าที่ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ และพิจารณาเปรียบเทียบข้อแตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับเดิม และเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ต่อไป 
 
 
 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๔๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ รวม ๑๐ คน เป็นกรรมการ น้ัน เพื่อให้การบริหารงานด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส าคัญของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องใด
ซึ่งถือได้ว่าเป็นนโยบายส าคัญและผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ส่วนราชการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ทันที และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน ามติคณะกรรมการรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อทราบในโอกาสแรก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยภาพรวมแรงงานนอกระบบมีจ านวนลดลง ๓.๐ แสนคน (จาก ๒๕.๑ ล้านคน เป็น ๒๒.๑ ล้านคน) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๖ ซึ่งสรุปสาระส าคัญจากการส ารวจได้ ดังนี้ 
             ๑. จ านวนแรงงานนอกระบบ ในจ านวนผู้มีงานท าทั้งสิ้น ๓๘.๔ ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ ๒๒.๑ ล้านคน หรือ
ร้อยละ ๕๗.๖ และแรงงานในระบบ ๑๖.๓ หรือร้อยละ ๔๒.๔ 
                ๒. ระดับการศึกษาที่ส าเร็จของแรงงานนอกระบบ พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และต่ ากว่ามากที่สุด ประมาณ ๑๔.๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๖๓.๔ รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา ๖.๒ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๘.๑ 
และระดับอุดมศึกษา ๑.๘ ล้านคน หรือร้อยละ ๘.๒ 
                ๓. การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ พบว่าแรงงานนอกระบบมากกว่าครึ่งหนึ่งท างานอยู่
ในภาคเกษตรกรรม โดยมีจ านวนถึง ๑๒.๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๕๖.๙ รองลงมาท างานอยู่ในภาคการค้าและการบริการจ านวน 
๗.๒ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๒.๔ และภาคการผลิตจ านวน ๒.๔ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๐.๗ 
                ๔. การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน มีจ านวน ๓.๙ ล้านคน จากจ านวนแรงงานนอกระบบ ๒๒.๑ ล้านคน 
โดยลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการถูกของมีคมบาดมากท่ีสุดร้อยละ ๖๔.๕ รองลงมาเป็นพลัดตกหกล้ม ร้อยละ 
๑๗.๙ การชนและกระแทกร้อยละ ๖.๕ ไฟไหม้หรือน้ าร้อนลวกร้อยละ ๔.๙ อุบัติเหตุจากยานพาหนะร้อยละ ๒.๗ ได้รับสารเคมี
เป็นพิษร้อยละ ๑.๘ และไฟฟ้าช็อตร้อยละ ๐.๕ 
                ๕. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ พบว่าปัญหาจากการท างานที่แรงงานนอกระบบต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ    
มากที่สุด คือ ปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนร้อยละ ๕๒.๖ รองลงมาเป็นการท างานหนักร้อยละ ๒๐.๒ งานที่ท าไม่ได้รับการจ้าง       
อย่างต่อเนื่องร้อยละ ๑๕.๕ และอื่น ๆ เช่น ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีวันหยุด ท างานไม่ตรงเวลาปกติ ช่ัวโมงท างานมากเกินไป และ        
ลาพักผ่อนไม่ได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๑-คร้ังที่ ๑๒ (ส าหรับการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ 

ถึง คร้ังท่ี ๔๗/๒๕๕๘) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑-ครั้งที่ ๑๒ (ส าหรับ
การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ซึ่งเป็นการประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต าแหน่งต่าง ๆ และพิจารณากรอบแนวทางยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การด าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติรายงานผลการด าเนินงานของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยมีผลงานส าคัญสรุปได้ ดังนี ้



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๑๐ 

                ๑. การสนับสนุนการดับไฟป่าและป้องกันหมอกควัน กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดหมอกควัน โดยมีผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) การให้
ประชาชนหยุดเผา โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและการประชาคม การควบคุมโดยการลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นท่ีป่า และการร่วมกัน
ดับไฟในพื้นที่รอบหมู่บ้าน (๒) การปฏิบัติทางอากาศ โดยใช้ค่า Hotspot จากดาวเทียม มาก าหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยใช้อากาศยาน
ลาดตระเวนเข้าพื้นที่ป่าภูเขาเพื่อตรวจค้นจุดที่เกิดไฟไหม้ แล้วใช้ชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควันเข้าท าการลาดตระเวน
และดับไฟ รวมทั้งใช้อากาศยานทั้งจากกองทัพบก กองทัพอากาศ และได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ล าเลียงแบบ “ชีนุก” จาก
ประเทศสิงคโปร์ ในการควบคุมไฟป่า และ (๓) การท าฝนหลวง กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ได้ท าการวิเคราะห์
พื้นที่ท่ีมีความเร่งด่วนในการท าฝนหลวงเป็นประจ าทุกวัน ส าหรับค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศ และค่าคุณภาพอากาศ สถานการณ์
ล่าสุดลดลงมากและเข้าสู่ระดับท่ีไม่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน แต่ในบางพื้นที่ยังคงอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน 
                ๒. โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพ้ืนท่ีแล้งซ้ าซาก ต าบลต่าง ๆ ที่เสนอ
โครงการผ่านการพิจารณาระดับต าบลครบทั้ง ๓,๐๕๑ ต าบล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และต าบลที่เสนอโครงการผ่านการพิจารณา
ระดับกระทรวง จ านวน ๗๒๘ ต าบล คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๖ โดยมีจังหวัดที่ด าเนินโครงการผ่านการพิจารณาระดับกระทรวง    
ครบทั้งจังหวัด จ านวน ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กระบี่ ก าแพงเพชร จันทบุรี เชียงราย นครศรีธรรมราช น่าน พะเยา พิจิตร  
ล าพูน ตาก สตูล อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ 
                ๓. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้สนับสนุนองค์การสวนยาง
ในการขนย้ายยางลูกขุนเพื่อระบายสต็อก จ านวน ๒๑,๔๗๙ ตัน จากโรงงานยาง ๒๑ แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ไปยังโกดังกลางในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี โดยกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๔ ได้อ านวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการขนย้าย รวมทั้ง
เจรจากับผู้ประกอบการขนส่งให้รับด าเนินการ โดยองค์การสวนยางท าสัญญาจ้างเหมารถบรรทุกเอกชนจากสมาคม Logistic ภาคใต้  
ในการขนย้าย และเริ่มขนย้ายในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ก าหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๖ วัน 
                ๔. การแก้ปัญหาภัยแล้ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๑-๔ 
ได้สนับสนุนส่วนราชการและแจกจ่ายน้ าให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ๕๓ จังหวัด โดยได้แจกจ่ายน้ าไปแล้วทั้งสิ้น ๑๓,๕๖๓,๒๐๐ ลิตร 
                ๕. กิจกรรมส าคัญอื่น ๆ ได้แก่ การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน การจัดตลาดนัด
ข้าวเปลือกและตลาดนัดทางการเกษตร การสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล การสร้างฝายชะลอน้ า การแก้ไข
ปัญหาความยากจนโดยใช้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ การสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ในโครงการธงฟ้า การซ่อมแซมบ้าน
ของประชาชนท่ีประสบวาตภัย เป็นต้น 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การเสนอแต่งต้ังข้าราชการประเภทระดับสูงต่อคณะรัฐมนตรี 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงได้มีการพิจารณา
ในภาพรวมอันจะท าให้การแต่งตั้งมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล 
จึงเห็นควรมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ด าเนินการรวบรวมการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง
ต่อคณะรัฐมนตรีของทุกหน่วยงานเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติปรับเพ่ิมอัตราเบี้ยเลี้ยงทหาร เบ้ียเลี้ยงผู้ต้องขังหรือผู้ถูกควบคุมตัวและค่าอาหารผู้เจ็บป่วย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. อนุมัติปรับเพิ่มอัตราเบี้ยเลี้ยงทหาร เบี้ยเลี้ยงผู้ต้องขังหรือผู้ถูกควบคุมตัว และค่าอาหารผู้เจ็บป่วย เพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ ๒๘ เว้นอัตราเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจ าการ กรณีไปปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามนอกท่ีตั้งปกติ หรือไปปฏิบัติ
ราชการพิเศษเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ให้ได้รับอัตราเบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้น จากเดิมวันละ ๙๔ บาท เป็นวันละ ๒๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่      
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ยกเว้นในส่วนของอัตราเบี้ยเลี้ยงประจ าส าหรับนักเรียนทหารซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว
จะบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร อัตราเบี้ยเลี้ยงส าหรับนักศึกษาวิชาการทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และอัตราเบี้ยเลี้ยง
ส าหรับนักเรียนเตรียมทหาร ให้ได้รับในอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๒๐ บาท เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ ากับนักเรียนนายร้อยต ารวจ 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๑ 

                ๒. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๑,๗๗๘,๕๐๕,๘๐๐ บาท เพื่อด าเนินการตามข้อ ๑ โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กระทรวงกลาโหมปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรกก่อน และหากไม่เพียงพอ ก็ให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย   
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส าหรับในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงกลาโหมขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรองรับ
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก าหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพ้ืนที่ของมณฑลทหารบก     
พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอ านาจศาลมณฑลทหาร พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหน้าท่ีของ
กรมก าลังทหารบกเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาของกองทัพบกในส่วนที่นอกเหนือจากงานการศึกษาด้านสายงานยุทธการ และให้
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา อบรม และฝึกบุคลากรอื่นนอกเหนือจากนักเรียนนายร้อย ก าหนด     
ช่ือต าแหน่งเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก การจัดตั้งมณฑลทหารบกขึ้นใหม่ ยกเลิกจังหวัดทหารบกและศาลจังหวัดทหารบก 
ตลอดจนก าหนดเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกใหม่ รวมทั้งก าหนดเขตอ านาจศาลมณฑลทหารบกใหม่ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอ านาจศาลมณฑลทหาร พ.ศ. .... 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงก าหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาค
และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. .... เนื่องจากกองทัพภาคจะมีหน่วยทหารในการปกครองบังคับบัญชาเพิ่มขึ้น จึงควรพิจารณา
ทบทวนเตรียมความพร้อมของกองทัพภาคให้รองรับภารกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการส่ งก าลังบ ารุง 
นอกจากน้ี การเพิ่มอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกองทัพบก การปรับปรุงเขตอ านาจศาลมณฑลทหาร ตลอดจนการเพิ่ม
จ านวนส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก ควรพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการและ     
การบังคับบัญชา เพื่อให้สามารถด าเนินภารกิจของกองทัพบกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการใช้ก าลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงภาระผูกพันงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในระยะยาว
เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลให้เหมาะสมกับความจ าเป็นตามภารกิจของภาครัฐ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การขอปรับปรุงสวัสดิการการรักษาพยาบาลในส่วนของค่ารักษาพยาบาล  ประเภทผู้ป่วยนอกของสถานพยาบาลเอกชน 

(ของการไฟฟ้านครหลวง) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปรับปรุงสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานและบุคคลในครอบครัว 
(คู่สมรส บุตร บิดา มารดา) ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลเอกชน เฉพาะนอกเวลาท าการ จากเดิม 
เฉพาะพนักงานเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจ านวน แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อปี เป็น ทั้งพนักงานและบุคคลในครอบครัว ให้เบิก
ค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓,๖๐๐ บาท ต่อครอบครัวต่อปี ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
             ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟน. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนที่ควบคุมได้ รวมทั้งมีแนวทางในการเพิ่มรายได้เพื่อให้ครอบคลุม
รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น และมีแนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๑๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งวิชาการซึ่งได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของต าแหน่งที่ด ารงอยู่ มีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนเดิมได้ โดยใ ห้    
ไปอาศัยรับเงินเดือนในต าแหน่งถัดไปอีกต าแหน่งหนึ่ง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ขึ้นในมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 

     ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้      
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข/์เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และไตรมาสที่ ๑ 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลสรุปผลการด าเนินการฯ ไปประกอบ  
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗      
มีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๑๔๒,๘๘๒ ครั้ง จ านวน ๑๐๔,๖๐๕ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชน   
ร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนร าคาญ รองลงมาคือ ขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องกับขยาย     
เขตการให้บริการไฟฟ้า การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในประเด็นที่หลากหลาย แจ้งเบาะแสการลักลอบจ าหน่ายและ   
เสพยาเสพติด และปัญหาหนี้สินนอกระบบ ตามล าดับ 
                    ๑.๒ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๖๑,๒๓๐ ครั้ง จ านวน ๔๐,๖๔๗ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่
ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนร าคาญ รองลงมาคือ ปัญหาหนี้สินนอกระบบ แจ้งเบาะแส   
การลักลอบจ าหน่ายและเสพยาเสพติด แจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนัน และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายและโครงการรัฐ ตามล าดับ 
                ๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ในส่วนที่อยู่ใน     
ความรับผิดชอบให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว โดยให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน   
และมาตรฐานเวลาในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ และรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบทุกเดือน    
เพื่อเร่งรัดการด าเนินการต่อไป 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๓ 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การปรับปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๔ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๒๑     

ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุง

ท้องที่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้    
ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ยกเว้นการด าเนินการตาม            
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เกี่ยวกับการจัดท าราคาปานกลางของที่ดินขึ้นใหม่แทนการใช้ราคาปานกลางของ
ที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
              ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการให้มีกฎหมายว่าด้วยการวิจัย   
ในคน เพื่อก ากับดูแลการวิจัยในคนโดยเฉพาะ รวมทั้งจัดระบบการก ากับดูแลการวิจัยในคนให้มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองผู้เข้ารับ
การวิจัยให้ได้รับข้อมูลการรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยและก ากับดูแลนักวิจัยให้ด าเนินการวิจัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่เห็นควรให้มีการก าหนดขอบเขตของค าว่า “การวิจัยในคน” ให้ชัดเจน 
เพื่อให้ผู้ตีความ เช่น นักกฎหมาย นักวิจัย กรรมการจริยธรรมการวิจัย และผู้ตรวจสอบการวิจัย สามารถเข้าใจตรงกันและระบุ      
ได้ชัดเจนว่ากิจกรรมใดไม่ใช่การวิจัย และเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นของการคุ้มครองการวิจัยในคนให้ชัดเจน เช่น แนวปฏิบัติ
ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งพิจารณาความซ้ าซ้อนของถ้อยความในประเด็นเรื่องการให้ความยินยอมและวิธีการให้ความยินยอม 
นอกจากน้ี เห็นควรมีการบัญญัติกฎหมายให้มีความชัดเจนในเรื่องการเก็บ การรักษา ระยะเวลาการใช้ข้อมูล ตลอดจนการท าลาย
ข้อมูลที่รวบรวมได้เมื่อไม่มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยแล้ว เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก)] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบข้อสังเกตและผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 
[ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งนางจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
(ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก)] ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการ
สูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสภาทนายความ เห็นด้วยในหลักการและมีข้อสังเกตบางประการ ส าหรับกระทรวงยุติธรรม
ช้ีแจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศที่มีเด็ก     
เป็นองค์ประกอบความผิด และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามการกระท าช าเรา โดยมีหลักการท านองเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
                    ๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
บทนิยามค าว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ขอบเขตของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” การก าหนดองค์ประกอบความผิดตามร่างมาตรา ๒๘๗/๑ 
ในส่วนท่ีว่า “โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” และประเด็นเรื่องอายุของเด็กที่จะได้รับความคุ้มครอง
จากการก าหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร เป็นต้น 
                ๒. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางจินตนันท์ ชญาต์ร 
ศุภมิตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในก าหนดเวลา 
พร้อมแจ้งข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปเพื่อประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
          เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือต้ังป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคาร พ.ศ. .... 
                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายให้ชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้าย        
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... 
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอให้
รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อรองรับให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอ านาจในการด าเนินการ
ออกสลากรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ตามแบบสากล และเปลี่ยนสัดส่วนการจัดสรรรายได้จากการจ าหน่ายสลากดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความหมายของค าว่า “สลากกินแบ่ง” และ “สลากกินแบ่งเพื่อสาธารณประโยชน์” ยังไม่มีความชัดเจน การแก้ไขวัตถุประสงค์
ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีวัตถุประสงค์ในการจัดการระบบบริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลและช่องทางการจ าหน่าย     
ควรพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดราคา วิธีการ
จ าหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการสลาก ยังขาดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทรัพย์สินของกองทุน การบริหารจัดการกองทุน และการก ากับดูแลกองทุน ไปประกอบ         
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการ 
และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย ดังน้ี 
                    ๒.๑ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ จะต้องมีหลักการเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมให้แก่ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ สร้างกลไกจัดระบบบริหารสลากที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางจ าหน่ายสลากมากขึ้น     
มิให้มีการผูกขาด เพื่อให้ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถจ าหน่ายได้ในราคา ๘๐ บาท ทั้งนี้ การปรับสัดส่วนการจัดสรรที่ได้รับ
จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่จะต้องไม่กระทบหรือเปลี่ยนแปลงเงินรางวัล และไม่กระทบสิทธิหรือโควตาของผู้ได้รับ
การจัดสรรรายย่อย เช่น คนพิการ ทหารผ่านศึก ตลอดจนสร้างกลไกให้สามารถซื้อคืนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จ าหน่ายไม่หมดได้ 
เพื่อลดภาระแก่ผู้จ าหน่ายสลาก ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบและเข้าใจตามหลักการข้างต้นด้วย 
                    ๒.๒ ให้ก าหนดแผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา ๘๐ บาท ในช่วงระยะเวลา 
๓ เดือน และ ๖ เดือนในเรื่องนี้ให้ชัดเจนตามหลักการข้างต้น 
                    ๒.๓ ให้ก าหนดวิธีการจัดระบบบริหารสลาก และช่องทางการจ าหน่ายสลาก เช่น ผ่านเครื่องจ าหน่าย        
ร้านสะดวกซื้อ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือผู้แทนจ าหน่าย โดยให้สามารถด าเนินการได้จริงและไม่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยจัดท า
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน 
 
 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 
เพื่อให้การบริหารทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เสริมสร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ      
ด้านการเงินการคลังของรัฐ โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก ากับและบริหารทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดผล     
อย่างเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ และยกเลิกการแจ้งย้ายเครื่องจักร
ภายในบริเวณสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม เพื่อลดภาระของเจ้าของเครื่องจักร และปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม     
ท้ายพระราชบัญญัติ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา     
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการจัดท าหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และแนวทางการตรวจสอบเครื่องจักรที่มีมาตรฐานตามหลักสากล การประชาสัมพันธ์
แนวทางและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนในวงกว้างอย่างทั่วถึง การด าเนินการทดสอบสมรรถนะ
ของผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนเป็นระยะ รวมทั้งการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของการให้บริการการตรวจสอบ
เครื่องจักรโดยผู้ตรวจสอบเอกชน ส าหรับการให้อ านาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม ควรเป็นการยกเว้นเฉพาะ
กรณีการเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้จากการลดภาระค่าธรรมเนียม
เท่านั้น โดยการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องระบุหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และ
ระยะเวลาสิ้นสุดของการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   

          เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....         
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ รวม ๓ ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว        

มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นไปโดยอิสระ ตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ดังน้ี 
               ๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
               ๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
               ๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมทั้งต าแหน่งกรรมการ
และเลขานุการ โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ แทนเลขาธิการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ และสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่อง
ทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติจัด ต้ังศาลแขวงและวิธี พิจารณาความอาญาในศาลแขวง  (ฉบับที่  . . )  พ.ศ. . . . .                   

และร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีอันตรงกับวัตถุประสงค์ของส านักงานศาลยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ส านักงานศาลยุติธรรม
มีความเห็นแย้งในประเด็นการมอบอ านาจให้พนักงานอัยการ จึงให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญส านักงานอัยการสูงสุด
และส านักงานศาลยุติธรรมมาช้ีแจง และหาข้อยุติในช้ันการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการสัมมนาเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน 
ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ กรุงเทพมหานคร ของกระทรวงยุติธรรม สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการป้องกัน
อาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดของสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล และองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียนขึ้น เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ปัญหาและความท้าทายท่ีพบในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ยังไม่มีระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในชุมชนได้เริ่มการพัฒนาระบบดังกล่าวในประเทศของตนเอง 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๘ 

                ๒. การสัมมนาในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับอาเซียน คือ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการวางระบบ
และการพัฒนางานในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมา และมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ด้านงานคุมประพฤติและพักการลงโทษในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับประโยชน์ที่ได้กับประเทศไทย คือ ส่งเสริมความร่วมมือ    
ในการส่งตัวผู้กระท าผิดกลุ่มประเทศอาเซียนกลับภูมิล าเนาเพื่อรับการแก้ไขฟื้นฟูในอนาคต สร้างบทบาทการเป็นผู้น าในภูมิภาค
อาเซียนด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในชุมชน และเปิดโอกาสให้บุคลากรของไทยสามารถเรียนรู้งานและประสบการณ์จาก
ประเทศอื่น ๆ ได้ 
                
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยก าหนดกลไกทางกฎหมายที่สามารถผลักดันให้การวาง
และจัดท าผังเมืองรวมบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผังเมืองให้เหมาะสม 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การแก้ไขผังเมืองรวม “เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง” ผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นหรือยื่นค าร้อง ไม่ควรจ ากัด
เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณดังกล่าวเท่านั้น แต่ควรครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียในผังเมืองรวมนั้น ๆ ทั้งผัง และในการจัดท า 
“รายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม” ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและร่วมจัดท ารายงานการประเมินผลฯ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง   
เร่งก าหนด “ระยะเวลาที่เหมาะสม” ในการจัดท ารายงานการประเมินผลฯ และออกระเบียบว่าด้วยแนวทางจัดท ารายงาน       
การประเมินผลฯ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานหรือเง่ือนไขที่บ่งช้ีว่าต้องมีการวางและจัดท าผังเมืองรวมขึ้นใหม่ ตลอดจน   
ท าความเข้าใจกับภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทาง 
ขั้นตอน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถก ากับดูแลและด าเนินงานการผังเมืองในรูปแบบใหม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างเหมาะสม ทันการณ์ มีความยั่งยืน และสอดรับกับความต้องการของประชาชนได้อย่างดี ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

     ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
 



                 สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 

 

 

 

 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๙ 
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ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
 

 ในช่วง เดือนมีนาคม 
รวมท้ังสิ้น ๔๐๘ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรี

 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะ
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จํานวนเร่ือง 

สาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน

 ๒๕๕๘ ได้ มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรใีนเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
 

 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

๓๑ ม.ีค. 
๕๘

๔๐๘

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

๕ ครั้ ง  มีมติคณะรัฐมนตร ี 

๒๕๕๘ 

 

๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๓๑ ม.ีค. ๕๘

๘๐

เดือน 
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  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๐

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๔๐๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๑๒๐ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๒๔๐ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๔๒ เรื่อง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรฐัมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
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รวมทั้งสิ้น  ๔๐๘  เร่ือง

วาระเพ่ือทราบ ๒๔๐ เรื่อง (๕๘.๘๒ %) 

วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง (๑.๔๘ %) 

วาระอื่น ๆ ๔๒ เรื่อง (๑๐.๒๙ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๑๒๐ เรื่อง (๒๙.๔๑ %)



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๑ 

๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๖๐ เรื ่อง 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๑๒๐ เรื่อง   แบ่งเป็นวาระปกติ   ๑๐๑  เรื่อง   วาระจร  ๑๙  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๒๔๐ เรื่อง   แบ่งเป็นวาระปกติ   ๒๓๐  เรื่อง   วาระจร  ๑๐  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
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จํานวนเรื่อง 

ประเภทวาระ

รวมทั้งสิ้น  ๓๖๐  เร่ือง



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ มนีาคม ๒๕๕๘) 
 

 
 

 
 
     
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๒ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหนวยงานเจาของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีชวงเดือนมีนาคม  ๒๕๕๘ มีหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระเสนอเรื่องเขา
สูการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๓ หนวยงาน และเปนมติคณะรัฐมนตรีรวม ๔๐๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง 
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กห.

นร.

หนวยงาน 

จาํนวนเร่ือง 

รวมท้ังสิ้น  ๔๐๘  เรื่อง 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๓ 

นโยบายรัฐบาล, 
236, 57.84%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล, 
172, 42.16%

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 
 
 
 
๖.  มติคณะรฐัมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๒๓๖ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน 
๑๗๒ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องทั่วไป
๓๐๑ เรื่อง
๗๓.๗๗ %

เรื่องกฎหมาย
๑๐๗ เรื่อง
๒๖.๒๓ %

รวมทั้งสิ้น  ๔๐๘ เร่ือง

รวมทั้งสิ้น  ๔๐๘ เร่ือง

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๒๓๖ เรื่อง 
๕๗.๘๔ %

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๗๒ เรื่อง 
๔๒.๑๖ % 
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  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๔

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

 
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

๔

๕๕

๑๑ ๑๕ ๑๐

๕๕

๗ ๓
๑๐

๕๒

๑๔

     

จํานวนเรื่อง 

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

นโยบาย

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๖ เร่ือง

(๑)  (๒)   (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)   (๑๐)   (๑๑)   
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๕ 

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๓๘

๖๓ ๖๖

๑๕

๔๔

๑๐

จํานวนเรื่อง 

ด้าน(๔)  (๓)  (๒)  (๑)   (๖)   (๕)  

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

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๖ เร่ือง
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  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๖

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จํานวน ๖๔ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเหนือ
จํานวน ๒๐ เรื่อง

๓๑.๒๕ %

ภาคกลาง
จํานวน ๑๙ เรื่อง

๒๙.๖๙ %

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

จํานวน ๑๑ เรื่อง
๑๗.๑๙ %

ภาตใต้
จํานวน ๙ เรื่อง

๑๔.๐๖ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๕ เรื่อง

๗.๘๑ %

รวมทั้งสิ้น  ๖๔ เร่ือง
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๗ 

๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๘ 
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๐ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 
 

 
 
 คณะกรรมการต่าง  ๆ  ที่ แ ต่ ง ต้ั งโดยมติคณะรั ฐมนตรี ต้ั งแ ต่ วันที่  ๑  – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 

- คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว (GENERAL BORDER 
COMMITTEE ; GBC) 

- คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับจังหวัด/แขวง ชายแดนไทย – 
ลาว 

- คณะกรรมการสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- คณะกรรมการยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์แห่งชาติ 
- คณะกรรมการช่ือภูมิศาสตร์แห่งชาติ 
- คณะกรรมการพิจารณาสิทธิด้านกําลังพลให้แก่เจ้าหน้าที่กองทัพเรือที่ออกปฏิบัติการตามแผน

ป้องกันประเทศ แผนรักษาความสงบภายในประเทศหรือออกปฏิบัติราชการรักษาความสงบในเวลา
ฉุกเฉิน (พิจารณาเงินทดแทนและบําเหน็จความชอบ) 

- คณะกรรมการพิจารณาสิทธิด้านกําลังพลให้แก่เจ้าหน้าที่กองทัพเรือที่ออกปฏิบัติการตามแผน
ป้องกันประเทศ แผนรักษาความสงบภายในประเทศหรือออกปฏิบัติราชการรักษาความสงบในเวลา
ฉุกเฉิน (พิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู้รบ) 

- คณะกรรมการพิจารณาสิทธิด้านกําลังพลให้แก่เจ้าหน้าที่กองทัพเรือที่ออกปฏิบัติการตามแผน
ป้องกันประเทศ แผนรักษาความสงบภายในประเทศหรือออกปฏิบัติราชการรักษาความสงบในเวลา
ฉุกเฉิน (ขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน) 

- คณะกรรมการพิจารณาสิทธิกําลังพลกรณีพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
- คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู้รบของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 
- คณะกรรมการขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 

๑๑
๒๒

๑๔

๕๒

๗ ๔
๑๒ ๗ ๙

๕ ๔
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.

จํานวนเรื่อง 

หน่วยงาน
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  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๘

- คณะกรรมการพิจารณาสิทธิกําลังพลปฏิบัติราชการพิเศษของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 
- คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย (General Border Committee : GBC) 
- คณะกรรมการพิจารณาการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่ งผลิตภัณฑ์ของเอกชนตาม

พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม 
- คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – กัมพูชา (General Border Committee Between 

Thailand and Cambodia : GBC) 
- คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา 
- คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา (Regional Border Committee Between 

Thailand and Cambodia : RBC) 
- คณะกรรมการระดับสูง ไทย – มาเลเซีย (High Level Committee : HLC) 
- คณะกรรมการระดับสูง ไทย – อินโดนีเซีย (High Level Committee : HLC) 
- คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – พม่า (Regional Border Committee : RBC) 
- คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – พม่า (Township Border Committee : TBC) 
- คณะกรรมการระดับสูงไทย – เมียนมาร์ (High Level Committee : HLC) 
- คณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการจัดการและการใช้ประโยชน์

งาช้างของกลาง และพิจารณาคัดเลือกงาช้างของกลางเพ่ือการใช้ประโยชน์และเพ่ือทําลาย 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๙ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงมีนาคม ๒๕๕๘ มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่
การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนงัสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมอืง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๗๔๒/๕๘ [๓๑/๐๓/๒๕๕๘]
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 

๙๘๓๔/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] 

๓. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางพิเศษสายบาง
พลี - สุขสวัสด์ิ ในท้องที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และ
อําเภอ  พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 

๙๗๙๐/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ๙๗๕๐/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] 
๕. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ๙๗๔๓/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] 
๖. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... 
๙๓๑๕/๕๘ [๑๗/๐๓/๒๕๕๘] 

๗. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

๘๘๖๐/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมความผิดเก่ียวกับเจ้าพนักงานของรัฐบาล
ต่างประเทศและเจ้าพนักงานขององค์การระหว่างประเทศ และ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับอายุความ เพ่ือให้สอดคล้องตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓) 

๘๗๑๔/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] 

๙. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 
.... 

๘๗๐๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ๘๖๙๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติคลังสินคา้ ไซโล และหอ้งเย็น พ.ศ. .... ๘๖๒๐/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] 
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาล ๘๕๙๘/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓๐

ลําดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนงัสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ 

แขวง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ 

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๖๐/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] 
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... ๘๕๕๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘]
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... ๘๕๔๑/๕๘ [๑๐/๐๓/๒๕๕๘] 
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ว(ล) ๗๒๕๐/๕๘
[๐๓/๐๓/๒๕๕๘] 

๑๗. ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... ๘๐๔๓/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] 
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 

[ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)   
พ.ศ. .... (ความผิดเก่ียวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก)] 

๗๘๐๘/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] 

๑๙. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ พ.ศ. .... ๗๗๕๙/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] 
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ๗๖๔๕/๕๘ [๐๓/๐๓/๒๕๕๘] 

 
  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
      ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอน ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ ๓๒ 

รวม ๓๒ 
 
 
 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓๑ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 

 เรื่องที่เป็นพระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และกฎ ก.พ. 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีจํานวน ๕๐ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช
กําหนด 

พระราช
บัญญัต ิ

พระราช
กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ กฎ ก.พ. เบ็ดเตล็ด 

สํานักนายกรัฐมนตร ี  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
กระทรวงการคลัง  ๔ ๒ ๑ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ๒  
กระทรวงมหาดไทย  ๒   
กระทรวงคมนาคม  ๓ ๒  
กระทรวงพาณิชย์  ๑  
กระทรวงยุตธิรรม  ๑  
กระทรวงศึกษาธกิาร  ๑   
กระทรวงแรงงาน  ๒   
กระทรวงสาธารณสุข  ๑   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  ๑ ๑  
กระทรวงอุตสาหกรรม  ๑   
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๑ 
สํานักงานศาลยุตธิรรม  ๒   
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ๑ ๑   
สํานักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน    ๑
หน่วยงานอื่น ๆ  ๑๔   

รวม  ๑๕ ๑๓ ๘ ๑๐ ๓ ๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓๒

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กห. กระทรวงกลาโหม สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
กค. กระทรวงการคลัง สม. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กต. กระทรวงการต่างประเทศ ปช. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กก. กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา ปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ศย. สํานักงานศาลยุติธรรม 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
คค. กระทรวงคมนาคม ตผ. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน

(องค์การมหาชน) 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กช. สภากาชาดไทย
พน. กระทรวงพลังงาน สปสช. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พณ.   กระทรวงพาณิชย์ สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มท.   กระทรวงมหาดไทย อส. สํานักงานอัยการสงูสุด 
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม 
รง.   กระทรวงแรงงาน 
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม 
วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศธ.   กระทรวงศึกษาธกิาร 
สธ.   กระทรวงสาธารณสุข 
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

www.cabinet.thaigov.go.th 




