
 



     คํานํา 
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีสําคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ท่ีสําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายท่ีวางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไก
อ่ืนๆ ท่ีรัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 

  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น CD 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องท่ีเป็นมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รายงานสถานการณ์น้ําและแนวทาง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการ         
ในลักษณะท่ีคล้ายกับสถานบริการ ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด 
ของกรมทางหลวง ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - 
นครราชสีมา ของกรมทางหลวง และขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - 
กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะ
เป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมท้ังเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่
เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย 

 

สํ า น ัก เ ล ข า ธ ิก า ร คณ ะ ร ัฐ มนต รี 

                       กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



 

 - ๑ - 

 
 
 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘       

ว ๒๑๐/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

ขอความเห็นชอบกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐  ๒๖๓๓๔/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๒ 

ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวน 
คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. ....  

๒๖๕๑๓/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๒ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

ร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ....  ๒๓๖๙๓/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๒ 

ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก 
หนึ่งชุด (เอชเอสบี) และสะพานเครื่องหนุนมั่น ความยาว ๑๕ เมตร สองชุด 
(เอ็มเอฟบี) ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย  

๒๔๓๖๔/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๓ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

สรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๒๓๓๐๘/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๓ 

สรุปผลการจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ASEAN Committee on Science and Technology : ASEAN  COST) ครั้งที่ ๖๙  

๒๓๔๓๙/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๓ 

การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพ่ือเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
และกรอบการเจรจา  

ว ๒๐๙/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๔ 

การแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน    
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (AMMTC) และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC)  

๒๓๔๕๓/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๔ 

การประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ ๓ ว่าด้วยการระดมทุนเพ่ือการพัฒนา    
(Third International Conference on Financing for  Development)   

๒๓๕๘๒/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๕ 

ขออนุมัติการลงนามในร่างพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืช
ส าหรับผลชมพู่สดส่งออกจากไทยไปจีนระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๓๕๐๑/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๕ 

สารบัญ 



 

 - ๒ - 

แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค    
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๖   

๒๓๕๐๗/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๖ 

การแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างรัฐ  ๒๓๓๙๗/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๖ 

การประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๗   ๒๓๖๓๘/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๗ 

รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรม
เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิ
ของประเทศไทยในเวทีโลก เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  

๒๔๐๑๙/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๗ 

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ (Joint  Cabinet  Retreat-
JCR) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๓  

๒๔๓๗๗/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๘ 

ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อินเดีย   

๒๔๕๙๐/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๘ 

ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม 
ครั้งที่ ๒  

๒๔๑๗๙/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๙ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และร่างบันทึก
ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

๒๔๓๔๘/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๑๐ 

สรุปผลการเข้าร่วมการประชุม Saint Petersburg International Legal Forum  
ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
สหพันธรัฐรัสเซีย  

๒๕๐๕๙/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๑๑ 

ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๒ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๗ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๗  

๒๔๙๕๖/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๑๑ 

การลงนามในร่างความตกลงในการจัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานเอเชีย  

๒๕๘๘๖/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๑๒ 

ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง  

๒๕๓๕๔/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๑๒ 

ขออนุมัติลงนามในร่างถ้อยแถลงร่วมและการเผยแพร่ร่างแถลงข่าวร่วมของ
การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม 
ครั้งที่ ๓  

๒๕๑๐๕/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๑๒ 

ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุม (Agreed Minutes) เอกสารผลลัพธ์การประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๘ 

๒๕๑๓๑/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๑๓ 

การแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพ
เมียนมาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างสองประเทศ 

๒๕๑๑๒/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๑๓ 

ขออนุมัติจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล      
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา  

๒๕๓๖๘/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๑๔ 



 

 - ๓ - 

ร่าง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers' Special VDO 
Conference on the Threat of MERS-CoV in the Region  

๒๕๒๔๖/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๑๔ 

การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ  

๒๕๙๔๓/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๑๔ 

ผลการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(Ayeywady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : 
ACMECS) ครั้งที่ ๖   

๒๖๒๓๕/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๑๕ 

ผลการประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๗ (7th Mekong-Japan Summit) 
และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง   

๒๖๓๒๗/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๑๕ 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๖ 
และผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   

๒๖๓๖๔/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๑๖ 

ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย- เวียดนาม 
ครั้งที่ ๓  

๒๖๓๔๙/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๑๗ 

การให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก  
เพ่ือผนวกความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าเข้าเป็นส่วนหนึ่ง  
ของความตกลงองค์การการค้าโลก  

๒๖๑๕๗/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๑๘ 

ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน และไทย-ตุรก ี ๒๖๓๕๕/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๑๘ 

ขอความเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่าง
ประเทศ  

๒๖๑๓๗/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๑๙ 

ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับ
ปากีสถาน ครั้งที่ ๓   

๒๖๓๔๐/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๑๙ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
ครั้งที่ ๔๘ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง   

๒๖๓๑๙/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๒๐ 

เอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับประเทศ  
หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา และเรื่อง เอกสารร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรี   
ข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๘   

๒๖๑๔๘/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๒๐ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  

๒๖๒๕๙/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๒๒ 

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่     
ผูท้ีเ่ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 
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 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ     
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

รายงานผลการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน
ภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒  

๒๔๒๙๖/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๒๒ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอการปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย      
ของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  

๒๔๓๘๑/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๒๓ 

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 

ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

     ๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....  ๒๕๕๗๘/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘]    ๒๕ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....  ๒๕๒๖๓/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๒๕ 

     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
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 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
 ๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ    
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(เรื่อง รายงานผลการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้อง
พิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา)  

๒๔๕๖๐/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๒๖ 

     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน 
  

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
ขออนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยาย
เพ่ิมเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ และขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ผูกพันในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป  

๒๔๑๒๐/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๒๘ 

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

รายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการป้องกันควบคุมการระบาด    
ของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory 
Syndrome : MERS)  

๒๔๐๒๖/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๒๘ 

    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา

ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 
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         ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ....  ๒๖๔๔๘/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๒๙ 

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
โครงการตลาด กทม. กระตุ้นเศรษฐกิจตอบสนองนโยบายรัฐบาล  ๒๓๔๙๑/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๓๐ 

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  ๒๔๓๑๕/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๓๐ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ  

ว ๒๒๒/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๓๑ 

การพบปะนักลงทุนกลุ่มสมาชิก Asia House  ๒๖๓๕๓/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๓๑ 

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ว ๒๑๑/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๓๒ 

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ว ๒๓๓/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๓๒ 

ขออนุมัติด าเนินการต่อรายการรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ว ๒๑๒/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๓๒ 

ขออนุมัติด าเนินการต่อโครงการ/รายการรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ว ๒๓๙/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๓๓ 

แนวทางการด าเนินงานและปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

ว ๒๒๓/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๓๓ 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย  ๒๕๙๕๑/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘]    ๓๔ 

การเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ว ๒๔๙/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘]    ๓๔ 

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายจ่ายลงทุน    
ที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

๒๕๙๐๐/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] 
 

   ๓๔ 
 

ขออนุมัติขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันส าหรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายหลัง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พจ ๓ 

๒๖๑๖๙/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘]    ๓๔ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร  ๒๔๓๓๑/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๓๕ 

รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดู
การผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ (ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘)  

๒๔๙๔๘/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๓๕ 

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

๒๖๑๘๗/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๓๕ 
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 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   
แนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือส าราญ (Yacht) และท่าเทียบเรือโดยสารเพ่ือ
การท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise)   

๒๖๒๗๓/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๓๖ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    

ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 
  

รายงานสถานการณ์น้ าและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ๒๔๔๔๔/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๓๗ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง  ว ๒๔๐/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๓๘ 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒๕๒๑๒/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๓๘ 

การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘  ๒๕๓๑๓/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๓๘ 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  

๒๕๙๖๐/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๓๙ 

แนวทางประหยัดน้ าในหน่วยงานภาครัฐ  ว ๒๔๘/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๓๙ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงิน        
เชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

๒๖๒๘๖/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๔๐ 

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

การเสนองบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ ขององค์กรร่วม
ไทย–มาเลเซีย  

๒๓๔๗๓/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๔๐ 

โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า และ
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพ่ือเสริมความม่ันคง
ระบบไฟฟ้า  

๒๔๖๘๐/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๔๑ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษี 
มูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

๒๔๔๕๔/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๔๑ 

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   
ขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ -  
กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง  

๒๔๖๑๔/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘]    ๔๒ 

ขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-  
มาบตาพุด ของกรมทางหลวง  

๒๔๕๗๗/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘]    ๔๓ 
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ขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน- 
สระบุรี-นครราชสีมา ของกรมทางหลวง  

๒๔๖๐๓/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘]    ๔๓ 

รายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นส าหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ ๒  

๒๔๖๓๕/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘]    ๔๔ 

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ 
บริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  

๒๕๓๙๕/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘]    ๔๕ 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงานศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม และให้
ค าปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง
ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน ของกรมทางหลวง  

๒๕๓๖๑/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘]    ๔๕ 

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสากิจ 
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ และครั้งที่ 
๕/๒๕๕๘  

๒๔๕๓๖/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘]    ๔๖ 

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

การด าเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) (การแก้ไขปัญหาการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม)  

๒๔๑๕๓/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๔๗ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และครั้งที ่     
๒/๒๕๕๘   

๒๕๓๒๘/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๔๘ 

ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินและขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง  
จงัหวัดชลบุรี พร้อมทั้งขออนุมัติในหลักการให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรร
แปลงอพยพให้ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน  

๒๕๒๒๒/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๔๘ 

ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน และขออนุมัติ
ผ่อนผันให้กรมชลประทานเข้าท าประโยชน์เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ า
ห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์  

๒๕๒๓๔/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๔๙ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  ๒๕๙๒๙/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๔๙ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค้ าประกันสินเชื่อโครงการ 
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๕  

๒๔๕๒๒/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘]   ๕๐ 
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มาตรการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

๒๖๒๖๗/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘]   ๕๐ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....   ๒๕๕๕๔/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘]   ๕๑ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ   
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒  ๒๓๓๑๐/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๕๒ 

การสร้างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจเพ่ือสังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคม กับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

๒๔๓๗๙/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๕๓ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  ๒๖๒๐๙/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๕๔ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 
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 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มี โครงสร้างพื นฐาน     
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓    ๒๔๔๕๘/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๕๖ 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

  

การจัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพ้ืนที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)  ๒๓๕๙๓/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๕๖ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ต่อรายงานความก้าวหน้า   
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข (Thailand's  
Revised National Ivory Action Plan - NIAP)  

๒๕๒๕๐/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๕๗ 

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

   ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
 ที่ดินของรัฐ 

  

   ๙.๔  บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

ขออนุมัติโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสระเก็บน้ าบ้านหนองดู่ (๔๐๐ ไร่) ต าบลหนองมะโมง 
อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  

๒๓๔๔๔/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๕๘ 

    ๙.๕ เร่งรดัการควบคมุมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย     

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๑๖/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๕๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๒๗/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๖๐ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๓๘/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๖๐ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๔๖/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๖๑ 



 

 - ๑๑ - 

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายส าคัญและ
เรง่ด่วนของรัฐบาล (กขน.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  

๒๓๖๔๐/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๖๒ 

รายงานสถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนและมาตรการในการลดภาระหนี้สิน
ภาคครัวเรือนและหนี้นอกระบบ  

๒๓๓๙๕/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๖๓ 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับของ
ฝ่ายบริหาร  

๒๓๖๑๖/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๖๓ 

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๒๓๖๑๘/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๖๓ 

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๒๕๑๙๑/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๖๓ 

ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี หรือการตรวจพิจารณา 
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ว ๒๑๓/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๖๔ 

รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๓ และ
ครั้งที่ ๒๔ (การประชุมครั้งที่ ๙๑/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๙๔/๒๕๕๘)  

๒๔๑๑๓/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๖๔ 

รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๕ 
(การประชุมครั้งที่ ๙๕/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๙๙/๒๕๕๘)  

๒๕๘๘๔/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๖๔ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย)  

๒๓๙๙๓/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๖๔ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๒๔๕๖๘/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๖๕ 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง ระงับการสรรหา  
และคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  

๒๕๑๒๕/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๖๕ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง การก าหนด
ต าแหน่งเพ่ิมและการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง และค าสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุม  
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ   
สถานบริการ  

๒๖๑๒๙/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๖๖ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๑๙  

๒๖๑๒๙/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๖๖ 

การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศไทย  ว ๒๓๗/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๖๖ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗- มีนาคม ๒๕๕๘) 

๒๖๑๗๔/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๖๖ 

ผลการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)  

๒๕๙๔๙/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๖๗ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๘ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  

ว ๒๔๗/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๖๘ 



 

 - ๑๒ - 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

  

ร่างข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว   
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๕๐๘๙/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๖๘ 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์  
และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ า  
ของอัตราเงินเดือน  

๒๕๓๘๒/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๖๘ 

การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้กับพนักงาน  
มหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน  

๒๕๓๔๖/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๖๙ 

ขออนุมัติด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
ก าลังคนด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   
๒๖ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖  

๒๕๓๐๕/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๖๙ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์ รวม ๒ ฉบับ  ๒๖๑๐๖/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๗๐ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการต ารวจ พ.ศ. .... ๒๖๔๖๙/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๗๐ 

       ๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

ร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ....  ๒๔๔๙๖/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๗๐ 

โครงการจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้มของกรมการปกครอง  ๒๕๐๗๗/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๗๐ 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒๓๙๙๑/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๗๑ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐ  เพ่ือป้องกัน
การทุจริต  

๒๕๑๐๙/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๗๑ 

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์     
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  



 

 - ๑๓ - 

ข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือ AO โดย
บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จ ากัด และท่าเทียบเรือ B1 โดยบริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ 
เทอร์มินอล ๑ จ ากัด)  

๒๓๕๑๒/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๗๒ 

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  ๒๓๗๐๘/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๗๓ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

การด าเนินโครงการจัดท าเครื่องมือประเมินผลกระทบทางกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบ  

ว ๒๑๔/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๗๔ 

ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การท าสัญญาระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับเอกชน)  

ว ๒๒๘/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๗๔ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายว่าด้วย การสอบสวน
คดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๕๓๗๓/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๗๕ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดตราเครื่องหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๒๕๘๙๖/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๗๕ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าและตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๖๑๓๕/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๗๕ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่
ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๓๔๒๗/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๗๕ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....   

๒๓๔๐๓/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๗๖ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดี    
ยาเสพติด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....  

๒๓๗๙๓/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๗๖ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์
สาธารณะ พ.ศ. ....  

๒๔๓๐๐/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๗๖ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
พ.ศ. ....  

๒๔๒๙๗/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๗๖ 



 

 - ๑๔ - 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....  

๒๔๕๐๗/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๗๗ 

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....  ๒๕๒๗๑/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๗๗ 

ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๕๔๐๘/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๗๗ 

ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๕๕๔๔/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๗๘ 

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกองประจ าการ)   ๒๕๗๒๒/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] ๗๘ 

ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๗ ฉบับ  ๒๖๑๒๕/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๗๙ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)  

๒๖๔๖๑/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] ๗๙ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ๙ ฉบับ  ๒๓๗๗๕/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] ๗๙ 

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุตธิรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

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

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๔๖๕๗/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] ๘๐ 

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  

 
 



 

 

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี  : จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
                           ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
      ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
      ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนท่ี
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
      ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 
      ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
      ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ 

 

 
 

- �� -

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย 
จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ 
ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 

จําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ 
คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ีและร่างพระราชบัญญัต ิ

ร่างพระราชบัญญัติท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

  

 ๘๑ 
 ๘๒ 
 ๘๓ 
 ๘๔ 
 ๘๕ 
 ๘๕ 

  
 ๘๖ 
 ๘๗ 
 ๘๘ 
 ๘๘ 
  

 ๘๙ 
 ๙๐ 
 ๙๐ 
 ๙๑ 
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                   (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า โดยที่ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงเห็นควรให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสดังกล่าวอย่างสมพระเกียรติ 
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                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้กองทัพเรือจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ และบรรจุเป็นกิจกรรมหลัก
ระดับประเทศ ในแผนงานการจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน เพื่อเป็น
การส่งเสริมความร่วมมือที่ส าคัญระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับกองทัพเรือ นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ร่วมก่อตั้งและมีบทบาทน าในอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับประเทศ กองทัพ และกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ   
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
กองทัพเรือ มาด าเนินการในโอกาสแรก ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กองทัพเรือเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ                 
                ๓. ให้รับความเห็นของส านักงบประมาณและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ    
ที่เห็นควรให้กองทัพเรือประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการจัด
กิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสมและชัดเจนเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ มีข้อห่วงใยในการจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติฯ ซึ่งอาจมี
บางประเทศในอาเซียนที่มีสมรรถนะทางเรือต่ า ดังนั้น กิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติฯ จึงไม่ควรเป็นการแข่งขันในแสนยานุภาพ
ทางทะเลของประเทศต่าง ๆ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ประจ าปี พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวน        
คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยก าหนดจ านวนคนต่างดาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร จ านวน ๑๐๐ คน ส าหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติ
ของแต่ละประเทศ และจ านวน ๕๐ คน ส าหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีระบบก าลังพลส ารอง โดยก าหนดประเภทบุคคลที่จะเป็นก าลังพลส ารอง การด าเนินการทั้งหลาย
เกี่ยวกับกิจการก าลังพลส ารอง รวมถึงการก าหนดหน้าที่และสิทธิของก าลังพลส ารองในการเข้ารับราชการทหาร ตามที่กระทร วง 
กลาโหมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซ้ือขายสะพานเคร่ืองหนุนมั่นขนาดหนัก หนึ่งชุด (เอชเอสบี) และสะพาน

เคร่ืองหนุนมั่น ความยาว ๑๕ เมตร สองชุด (เอ็มเอฟบี) ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้แทน (เจ้ากรมการทหารช่าง) เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วย    
การซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก หนึ่งชุด (เอชเอสบ)ี และสะพานเครื่องหนุนมั่น ความยาว ๑๕ เมตร สองชุด (เอ็มเอฟบี) 
พร้อมอุปกรณ์ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย รวมทั้งการลงนามในเอกสารการแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงกลาโหมปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท า
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง
ให้มีการจัดตั้งคณะท างานร่วมในแต่ละสาขาเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการท างานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคณะท างานร่วมจะหารือเกี่ยวกับ
การจัดท าโครงการในรายละเอียดและจัดท าแผนปฏิบัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าตามแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ฝ่ายลาวได้เสนอ
ขอรับค าปรึกษาจากฝ่ายไทยในการสร้างท้องฟ้าจ าลอง การสร้างหอดูดาว และการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติให้แก่นักเรียนและผู้สนใจ 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ความร่วมมือ
ไทย-สปป.ลาว” ระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนและ
เยาวชนลาว ซึ่งมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น านิทรรศการในเรื่องต่าง ๆ ไปจัดแสดง อาทิ นิทรรศการความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ นิทรรศการ
ด้านดาราศาสตร์ กิจกรรมมหัศจรรย์พลาสติก กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ าและสีผสมอาหาร กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและเยาวชนลาวเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรม จ านวน ๘,๓๖๑ คน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปผลการจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science 

and Technology : ASEAN  COST) คร้ังท่ี ๖๙  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee 
on Science and Technology : ASEAN COST) ครั้งท่ี ๖๙ ในระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดภูเก็ต ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ที่ประชุมเห็นชอบกับการเปลี่ยนระยะเวลาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation : APASTI) จากปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๒๐ 
เป็นปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ เพื่อให้สอดคล้องกับ AEC Post-2015 Attendant Document โดยประเทศไทยในฐานะคณะที่ปรึกษา
ด้านแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Advisory Body of ASEAN Plan of Action on Science and 
Technology : ABAPAST) จะจัดประชุมคณะท างานเพื่อปรับแก้ไขร่าง APASTI เพื่อน าเสนอในที่ประชุม ASEAN COST ครั้งที่ ๗๐ 
และที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งก าหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                ๒. ที่ประชุมรับทราบสถานะเงินกองทุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาเซียน (ASEAN Science, 
Technology and Innovation Fund : ASTIF) ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีเงินจ านวน ๑๑,๔๔๘,๓๗๐.๔๖ ดอลลาร์สหรัฐ 
โดยมีดอกเบี้ยที่สามารถใช้สนับสนุนกิจกรรมของ ASEAN COST และคณะอนุกรรมการ จ านวน ๙๑๓,๑๕๒.๔๕ ดอลลาร์สหรัฐ   



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

ซึ่งคณะที่ปรึกษาด้านกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน (Advisory Body of ASEAN Science Fund : ABASF) จะจัดท ากฎเกณฑ์และ
แนวทางส าหรับการสนับสนุนข้อริเริ่มนวัตกรรมเพื่อให้การใช้เงินกองทุนฯ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ประชุมเห็นพ้องให้ ABAPAST 
และ ABASF ร่วมกันทบทวนการจัดการเงินกองทุนฯ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงน้อยลง 
                ๓. ที่ประชุมรับทราบสถานะและพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือของคณะอนุกรรมการอาเซียนในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งมีคณะอนุกรรมการที่ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในการผลักดัน/ริเริ่มข้อเสนอโครงการใหม่ ได้แก่ (๑) การใช้ประโยชน์จาก
ห้องปฏิบัติการวิจัยแสงซินโครตรอน (๒) การจัดตั้งเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสร้างความตระหนักในผลกระทบของ
อุบัติเหตุที่เกิดในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จากภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Networking for Enhancement of Awareness of Consequences 
of Nuclear Power Plant Accidents) (๓) การจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนการวิจัยด้านชีวมวล (ASEAN Network on Biomass Open 
Research : ANBOR) (๔) การจัดเตรียมแผนท่ีน าทาง (roadmap) และแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (Quality 
Infrastructure) เพื่อสนับสนุน ASEAN Post-2015 (๕) การจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้
แห่งอาเซียน” หรือ “ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications (ARTSA)”        
(๖) ข้อเสนอความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ในกรอบเครือข่ายดาราศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Astronomy 
Network : SEAAN) และ (๗) การจัดงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียน [ASEAN Science, Technology and 
Innovation (STI) Forum] ในปี ๒๕๕๙ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพ่ือเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศและกรอบการเจรจา  

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า เนื่องจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้เสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะผู้แทนไทย
เพื่อร่วมประชุมระหว่างประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้รับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทย
เพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศและกรอบการเจรจาที่ชัดเจน จึงให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด าเนินการ ดังน้ี 
             ๑. การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ .ศ. ๒๕๒๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (เรื่อง การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ไว้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
                ๒. การเสนอกรอบการเจรจา ท่าทีของไทยในการเจรจา หรือการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ และจะต้องมี
คณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วย หากเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมีผลผูกพันในระยะยาว 
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเสนอกรอบในการเจรจา ท่าทีของไทยในการเจรจา หรือการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมทั้งเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบในคราวเดียวกันด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การแต่งต้ังหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุม    

ที่เกี่ยวข้อง (AMMTC) และการแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

                ๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational 
Crime : SOMTC) ขึ้นใหม่ โดยมีโครงสร้างองค์ประกอบคณะกรรมการและอ านาจหน้าที่ให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ
ส่วนราชการ/หน่วยงานรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องในงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติของไทย รวมทั้งเพื่อให้การด าเนินงานและประสาน
ความร่วมมือในกรอบความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
                ๒. ให้แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานความมั่นคง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยในการประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime : AMMTC) และการประชุม    
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การประชุมระหว่างประเทศคร้ังที่ ๓ ว่าด้วยการระดมทุนเพ่ือการพัฒนา (Third International Conference on 

Financing for Development)   
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการต่อร่างข้อตกลงแอดดิส อาบาบา ของการประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ ๓ ว่าด้วยการระดมทุน
เพื่อการพัฒนา (Third International Conference on Financing for Development : 3rd FfD) มีจุดประสงค์ในการก าหนดแนวทาง 
การระดมทุนและการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความช่วยเหลือต่าง ๆ ท้ังในระดับชาติและระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุน
การด าเนินการตามวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการรับมือความท้าทายต่อการจัดหาทุนเพื่อ   
การพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการอันเป็นรูปธรรมที่สามารถน าไปสู่การบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีพื้นฐานจากฉันทามติ  
มอนเทอร์เรย์ (Monterrey Consensus) ในปี ๒๕๔๕ และปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) ในปี ๒๕๕๑ และหากมีความจ าเป็น 
ต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่ให้เพิ่มถ้อยค าบางประการในร่างข้อตกลงฯ 
โดยให้ระบุว่า ในการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ดังนี้ “In carrying out any 
operations as stated in this Agreement, the governing law shall be that of each individual State.” ไปประกอบการพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
                 ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
ร่างเอกสารผลลัพธ์จากการประชุม 3rd FfD 

                 ๓. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุม 3rd FfD ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ที่เห็นชอบเป็นหลักการว่าต่อไปในกรณีที่มีการประชุมระหว่างประเทศซึ่งมีรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน การก าหนด
องค์ประกอบของคณะผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุม หากไม่มีกฎหมาย ระเบียบใดก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรี   
ผู้เป็นหัวหน้าคณะน าเสนอนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก ากับการบริหารราชการเป็นผู้ที่ให้ความเห็นชอบได้แล้วแต่กรณี 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับผลชมพู่สดส่งออกจากไทยไปจีน

ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค    
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบร่างพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับผลชมพู่สดส่งออกจากไทยไปจีน ระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มีสาระส าคัญเป็นการเพิ่มมาตรฐานในการตรวจสอบและกักกันแมลงศัตรูพืชของชมพู่ทับทิมจันทร์ที่จะส่งออกจากไทยไปจีนตามข้อก าหนด
ทางเทคนิคท่ีได้ตกลงกัน และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ โดยหาก
มีการปรับปรุงแก้ไขร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และรายงาน   
ให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
กรณีที่จีนตรวจสอบท่ีด่านน าเข้าพบการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามร่างพิธีสารฯ แล้ว อาจมีการท าลายหรือส่งคืนสินค้าชมพู่สด กรณี
การส่งสินค้าอาหารดังกล่าวคืน ประเทศไทยจะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง หากไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดก็จะต้องถูกด าเนินการตามกฎหมาย ดังนั้น การส่งออกสินค้าดังกล่าวควรพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งกฎหมายของประเทศไทย



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

และประเทศคู่ค้าด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการส่งออกและมีการตีคืนสินค้าในภายหลัง นอกจากนี้ การด าเนินการตามร่างพิธีสารฯ 
เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สามารถด าเนินการได้ และเป็นการท าความตกลงในระดับหน่วยงาน 
มิใช่ระดับรัฐกับรัฐ กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญฯ และไม่จ าเป็นต้องมอบหมายให้
กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม เนื่องจากไม่เข้าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม) ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ในกรณีที่หน่วยงานเสนอเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ ที่เป็นข้อผูกพันหรือพันธกรณีซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ  
ความตกลงและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแล้ว เช่น การเสนอพิธีสารหรือความตกลง  
เพื่อเพ่ิมเติมสาระทางด้านเทคนิค ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี และหากไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ 
ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย คร้ังท่ี ๖   
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย -รัสเซีย ครั้งที่ ๖    
มีสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศได้ด าเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเด็นที่ทั้งสองฝ่าย
เห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้า เพื่อประโยชน์ของการด าเนินความสัมพันธ์ และประโยชน์ต่อ     
การพัฒนาประเทศของทั้งสองฝ่าย โดยมีประเด็นหลักที่จะหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย     
ความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเมือง 
การค้า เศรษฐกิจและการลงทุน อุตสาหกรรม พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
                ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวกับรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัสเซียโดยไม่มีการลงนาม 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกการประชุมดังกล่าวในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้        
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ด าเนินการได้     
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับปรุงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) 
                ๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ที่เห็นควรปรับปรุงข้อความบางประการในส่วนของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างรัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วย      
การข้ามแดนระหว่างประเทศท้ังสอง มีสาระส าคัญคือ กัมพูชายอมรับข้อเสนอขอแก้ไขของไทยใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การเพิ่ม
วัตถุประสงค์ของการข้ามแดนให้ผู้ถือบัตรผ่านแดนที่ประสงค์จะท างานในลักษณะไป -กลับหรือตามฤดูกาลได้ (๒) การก าหนด
ระยะเวลาพ านักให้ผู้ถือบัตรผ่านแดนสามารถท างานในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาลสามารถพ านักอยู่ในพื้นที่อนุญาตได้ครั้งละ
ไม่เกิน ๓๐ วันโดยจะต้องท าตามเง่ือนไขและกระบวนการภายในของประเทศผู้รับ และ (๓) การขยายพื้นท่ีอนุญาตให้พ านัก จากเดิม
ซึ่งก าหนดเฉพาะพื้นที่อ าเภอชายแดนให้เป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนทั้งจังหวัด และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยค าใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญ ของ
ความตกลงฯ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีอีก 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

                ๒. การด าเนินการแก้ไขความตกลงฯ อีก ๒ ฉบับที่เหลือ ได้แก่ ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างทั้งสองประเทศ และความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กระทรวงการต่างประเทศจะพยายามเร่งรัดให้แล้ว
เสร็จโนโอกาสแรก โดยในส่วนของลาวจะพยายามผลักดันให้แล้วเสร็จและลงนามได้ในทันทีที่ฝ่ายลาวเห็นชอบร่างความตกลงฯ 
ส าหรับเมียนมาจะเร่งรัดให้มีการลงนามความตกลงฯ ในช่วงการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-เมียนมา (JC) ครั้งที่ ๘ ซึ่งไทย  
จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น คร้ังท่ี ๗   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๗      
ของนายกรัฐมนตรีและคณะ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๗ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโตเกียว เพื่อลด
ช่องว่างการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อาเซียน โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าว
ในที่ประชุมย้ าให้ประเทศสมาชิกเติบโตไปพร้อมกัน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน มั่นคง ครอบคลุมทุกมิติ 
และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดน รวมทั้งผลักดันให้มีการส่งเสริมการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายใต้หลักการ  Thailand-Plus-One (+1) 
เพื่อให้ลุ่มน้ าโขงเป็นพลังขับเคลื่อนของอาเซียนที่ยั่งยืน หลังจากน้ันได้มีการรับรองยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๕ 
                ๒. นายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และร่วม
เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกแสดงเจตจ านงความร่วมมือโครงการทวายระหว่างไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ
ที่เป็นรูปธรรมในกรอบความร่วมมือดังกล่าว รวมทั้งได้หารือร่วมกับกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-แม่โขง ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ญี่ปุ่นและประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น ผู้น าภาคเอกชนญี่ปุ่น สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และได้เข้าร่วม
ประชุม Mekong-five Economic forum ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลก เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลก เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายหัวข้อ “วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
อาเซียน” ในงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ ลุ่มน้ าโขง ๔ ชาติ ไทย ลาว เวียดนาม และจีน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ าโขง 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปินไทย ในมหกรรมศิลปะร่วมสมัย
นานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๖ ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการจัดการแสดง   
ผลงานของศิลปินท่ัวโลก และเดินทางไปร่วมงาน “Expo Milano 2015” ณ เมืองมิลาน โดยได้เยี่ยมชมศาลาไทยซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๕ 
ศาลา ที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นศาลาที่สวยที่สุด ภายในศาลาไทยได้น าเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัว เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทย และองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย 
                ๓. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๘ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย รวมถึงผลักดันภาพยนตร์ไทย บุคลากรด้านภาพยนตร์   
ของไทยให้ก้าวสู่เวทีการเผยแพร่และการเจรจาธุรกิจในระดับนานาชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านภาพยนตร์เรื่อง “เส้นทางรัก” หรือ “Love En Route” 
                ๔. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม    
การประชุมระดับโลกเพื่อเจรจาระหว่างวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๓ (World Forum on Intercultural Dialogue) หัวข้อ “Culture and 
sustainable development in the post-2015 development agenda” ณ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

                ๕. กระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดส่งคณะนักแสดงสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลไทยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวไทย อาหาร และสินค้า
อาหารไทย ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ ประเทศโรมาเนีย เมื่อวันท่ี ๑๕-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
                ๖. กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประเทศเนปาล ได้แก่ การจัดจ าหน่ายเสื้อภาพวาดฝีมือศิลปินแห่งชาติ โดยจัดรายการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ “เช็ดน้ าตา 
หลั่งน้ าใจให้เนปาล” เปิดรับบริจาคจากประชาชน การจัดประมูลภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และภาพศิลปกรรมและเหรียญของศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งจ าหน่ายผลงานของศิลปินและผลงานศิลปินที่ชนะเลิศการประกวดระดับชาติ 
โดยยอดเงินการจ าหน่ายเสื้อ เงินบริจาคและการประมูลภาพ รวมทั้งสิ้น ๑๓,๕๘๙,๙๙๐ บาท และได้ส่งมอบให้รัฐบาลผ่านทางบัญชี 
“หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม

อย่างไม่เป็นทางการ (Joint  Cabinet  Retreat - JCR) ไทย-เวียดนาม คร้ังที่ ๓ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย -เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ       

(Joint Cabinet Retreat-JCR) ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติองค์ประกอบ
ผู้เข้าร่วมการหารือทวิภาคีและการประชุมฯ โดยคณะรัฐมนตรีฝ่ายไทยที่เข้าร่วมประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนกล่าวในประเด็นด้านการเมือง
และความมั่นคง รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เป็นผู้แทนกล่าวในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และรองนายกรัฐมนตรี 
(นายยงยุทธ ยุทธวงศ)์ เป็นผู้แทนกล่าวในประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะได้จัดเตรียมร่างค ากล่าว
เป็นภาษาไทยส าหรับประเด็นทั้ง ๓ ด้าน และส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือเชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวบรวมเรื่อง     
ที่จะมีการหารือในการประชุมดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๗ ที่กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามผลการหารือ
ดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียแจ้งว่า สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริที่จะเสด็จฯ เยือนอินเดียในปี ๒๕๕๙ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง    
การต่างประเทศอินเดียยืนยันค าเชิญของนายกรัฐมนตรีอินเดีย เชิญนายกรัฐมนตรีเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การเร่งรัดเจรจาจัดท าเขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย ให้บรรลุผลโดยเร็ว 
การพิจารณาข้อเสนอของอินเดียเกี่ยวกับการจัดท าความตกลงด้านศุลกากร การแก้ไขปัญหาประเด็นด้านการค้าที่ยังคั่งค้างระหว่างกัน 
การสนับสนุนโครงการ Make In India และ Smart Cities รวมทั้งสนับสนุนแผนการของอินเดียที่จะจัดนิทรรศการของทั้งสองโครงการ
ในไทย การจัดการประชุมสภาธุรกิจไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๑ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันสังคมระหว่างกัน และการจัดท า
ความตกลงประกันสังคม 
                    ๑.๓ ความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง ได้แก่ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Thailand-India Defence 
Dialogue ครั้งที่ ๔ ในช่วงปลายปี ๒๕๕๘ การเยือนอินเดียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การเข้าร่วม
การฝึก Cobra Gold 2016 ในสถานะ Observer Plus ของอินเดีย และการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจด้านความมั่นคง ๒ คณะ 
ได้แก่ (๑) ด้านกฎหมายและกิจการยุติธรรม และ (๒) ความร่วมมือทางทะเล รวมทั้งการจัดท าความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือกัน
ทางคดีแพ่งและพาณิชย์ให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก และการเร่งรัดจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างกัน 
                    ๑.๔ ความร่วมมือด้านความเช่ือมโยง ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงกับชายฝั่งภาคตะวันออกของอินเดีย การจัดตั้งคณะท างานร่วมด้านยุทธศาสตร์



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

ความเชื่อมโยงระหว่างกัน การก่อสร้างถนนสามฝ่าย ไทย-เมียนมา-อินเดีย การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการถนนสามฝ่าย   
ในระดับรัฐมนตรีของอินเดีย รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการ ๆ ที่เกี่ยวข้องในเมียนมา และการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่อินเดียในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๘ 
                    ๑.๕ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การตอบรับข้อเสนอของอินเดียที่จะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย -อินเดีย ครั้งที่ ๔ ที่กรุงนิวเดลี และการจัดท าบันทึก    
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                    ๑.๖ ความร่วมมือด้านการศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของไทย    
กับ India Institutes of Technology และการตอบรับข้อเสนอของอินเดียที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานร่วม     
ด้านการศึกษาไทย-อินเดีย ครั้งท่ี ๒ 
                    ๑.๗ ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การตอบรับข้อเสนอของอินเดียที่จะขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
                    ๑.๘ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและบริการเดินอากาศ ได้แก่ อินเดียตกลงที่จะพิจารณาข้อเสนอของไทย  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการราย ๒ ปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน แทนการจัดท าความตกลงฉบับใหม่ 
และรับที่จะพิจารณาค าขอให้สายการบิน Thai Smile เป็นสายการบินแห่งชาติของไทยอีกสายการบินหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ความตกลง
ด้านบริการเดินอากาศและสามารถมีเที่ยวบินระหว่างประเทศไทยกับเมืองหลัก และเมืองรอง ระดับ ๒ (Tier II) ของอินเดีย รวมทั้ง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ-เมืองกุวาฮาติ รัฐอัสสัม+๑ และการจัดท าความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ทางอากาศ ไทย-อินเดีย ฉบับปรับปรุงใหม่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                    ๑.๙ ความร่วมมือด้านการกงสุลและการตรวจลงตรา ได้แก่ การจัดการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจด้านกงสุล 
ไทย-อินเดีย ครั้งท่ี ๕ ในโอกาสแรก 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรขยายความร่วมมือไปยังบริษัทอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย และเห็นควรเพิ่มเติมกิจกรรมในความร่วมมือด้านการเช่ือมโยง
ในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๘ รวมทั้งเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง ได้แก่ ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในอนาคตหากการเช่ือมโยงถนนสามฝ่าย ไทย-เมียนมา-อินเดีย เกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรม ควรมีการพิจารณา
ความเชื่อมโยงทางด้านกฎระเบียบ (Software connectivity) เพื่อการอ านวยความสะดวกในการขนส่งคนและสินค้าผ่านแดนโดย
ใช้ประโยชน์เส้นทางถนนดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม คร้ังท่ี ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑ เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าส าหรับการหารือกับเวียดนาม มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการค้าสองฝ่าย ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร ความร่วมมือในการเช่ือมโยงการคมนาคมระหว่างกัน    
ความร่วมมือด้านการธนาคาร ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและอ านวยความสะดวก       
ทางการค้าและการลงทุน ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และการจัดท าแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน   
ระหว่างไทย-เวียดนาม ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือส าหรับ          
การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๒ 
                    ๑.๒ หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่น ๆ      
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยไม่มีการจัดท าเป็น    
ความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้กระทรวงพาณิชย์และคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้
โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม JTC ไทย-เวียดนาม 
ครั้งท่ี ๒ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรหยิบยกประเด็นการผลักดันให้มีการร่างบทเพิ่มเติมของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม 
ในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง       
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross Border Transport Agreement : GMS CBTA) เพื่อให้ครอบคลุมเส้นทาง
หมายเลข ๘ และ ๑๒ โดยเสนอให้เป็นผลการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยและเวียดนาม เพื่อให้ฝ่ายลาวเห็นความส าคัญและ
ผลประโยชน์จากการควบรวมทั้ง ๒ เส้นทางดังกล่าวเข้าไว้ในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม รวมทั้งให้น าประเด็น
ความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้าจากส่วนราชการและภาคเอกชนไทยที่ประสงค์จะผลักดันส าหรับการประชุม JTC ไทย-เวียดนาม 
ครั้งท่ี ๒ รวมเข้าไว้ในแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เวียดนาม ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และร่างบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) 

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย   
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และร่างบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญครอบคลุมความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างสองประเทศในด้านแรงงาน ได้แก่ (๑) ความร่วมมือทางวิชาการ (๒) ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(๓) ความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ (๔) ความร่วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ ที่คู่เจรจามีความสนใจ และการจัดประชุม
ร่วมระหว่างสองฝ่ายทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับหน่วยงานปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านแรงงานและกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ ส าหรับบันทึกข้อตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายความร่วมมือด้านกิจการก่อสร้างและประมง
ระหว่างไทยและเวียดนาม และจัดท ากรอบการด าเนินการเพื่ออ านวยความสะดวกในการจ้างแรงงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส   
และขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามของผู้แทนฝ่ายไทยในบันทึกความเข้าใจฯ และข้อตกลงฯ 
ดังกล่าว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพและสวัสดิการสังคม เป็นผู้ลงนามของผู้แทนฝ่ายเวียดนาม 
                    ๑.๓ การน าเข้าแรงงานจากเวียดนามตามร่างบันทึกความเข้าใจฯ และร่างข้อตกลงฯ ดังกล่าว เพื่อท างาน      
ในกิจการก่อสร้างและกิจการประมง 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับข้อสังเกตของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงฯ ควรระบุแนวทางในการป้องกัน
กรณีที่แรงงานชาวเวียดนามที่เข้ามาท างานในสาขาประมงและก่อสร้างย้ายงานไปท างานในสาขาอื่นให้ชัดเจน พร้อมบทลงโทษ
แรงงานและนายจ้างที่ท าตนเป็นนายหน้าน าเข้าแรงงานเข้ามาเพื่อการอื่น และในการด าเนินการการจ้างงาน ควรมีการควบคุม
จ านวนแรงงานน าเข้าให้ชัดเจน และจัดท าคู่มือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ชัดเจนเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตรงกันและในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งควรมีการตรวจสอบประวัติแรงงานชาวเวียดนาม เช่น ประวัติ
อาชญากรรม พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากแรงงานชาวเวียดนามที่มีต่อประชาชน สังคม และท้องถิ่น
ของไทยอย่างรอบคอบ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังพร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง สรุปผลการเข้าร่วมการประชุม Saint Petersburg International Legal Forum  คร้ังที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุม Saint Petersburg International Legal Forum ครั้งที่ ๕ 
ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. การประชุมแบบเต็มคณะ เป็นการประชุมที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อที่จะสนับสนุน
ให้มีระบบกฎหมายที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยเหมาะกับยุคปัจจุบัน โดยคงไว้ซึ่งข้อบังคับและ
เง่ือนไขทั่วไป โดยรัสเซียให้ความส าคัญกับปัญหาที่เกิดจากอินเทอร์เน็ต และเห็นว่าการแก้ปัญหาไม่สามารถลุล่วงได้ หากขาดซึ่ง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาลทุกประเทศให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต 
และจัดให้มีกฎระเบียบในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ รัสเซียยังวางแผนที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ 
รวมทั้งจีน โดยการผสมผสานรวมกลุ่มเศรษฐกิจยูเรเซียกับแนวเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมซึ่งจะน าไปสู่การทบทวนความสัมพันธ์
กับประเทศในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ต่อไป 
                ๒. การประชุมแบบกลุ่มย่อย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมได้น าเสนอความก้าวหน้าในการปฏิรูปกฎหมายไทย โดยมุ่งช้ีให้เห็น
ถึงผลกระทบของยาเสพติดต่อระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย และมีความจ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน    
จึงได้มีการปรับแก้กฎหมาย จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์      
เพื่อมุ่งแก้ปัญหาปริมาณนักโทษที่เพิ่มขึ้นในเรือนจ า ซึ่งร้อยละ ๖๙ เป็นผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                  ๓. การหารือทวิภาคี ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัสเซีย         
เพื่อสอบถามความประสงค์ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ติดค้างระหว่างกัน 
อาทิ ความตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยและรัสเซีย ความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและสารตั้งต้น เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๒ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๗ และการประชุม

รัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยท่ี ๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย

อันตรายและการก าจัด สมัยที่ ๑๒ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าส าหรับ
สารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๗ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ ๑๒ มีมติเห็นชอบกรอบแผนงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมส าหรับของเสียอันตรายและของเสียอื่น รวมทั้งรับรอง Roadmap ส าหรับแผนการด าเนินงานเพื่อการปฏิบัติตามปฏิญญา
คาร์ตาเฮนาและรับรองแนวทางด้านเทคนิควิชาการส าหรับการจัดการของเสียอันตรายที่เกี่ยวข้อง 
                ๒. ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๗ มีมติแก้ไขภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ โดย   
การบรรจุรายช่ือสาร methamidophos เพิ่มเติม โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งภาคีสมาชิกจะต้องด าเนินการ
แจ้งท่าทีตอบรับน าเข้า (Import response) ตามพันธกรณีในข้อบทที่ ๑๐ ของอนุสัญญาฯ กล่าวคือ ยินยอมให้น าเข้า ไม่ยินยอม
ให้น าเข้า หรือยินยอมให้น าเข้าภายใต้เงื่อนไข โดยพิจารณาตัดสินใจบนพ้ืนฐานของมาตรการด้านกฎหมายภายในประเทศ 
                ๓. ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ฉบับท่ี ๗ มีมติให้แก้ไขภาคผนวก เอ ของอนุสัญญาฯ โดยบรรจุรายช่ือ
สารเคมี ๓ ชนิด คือ (๑) สาร hexachlorobutadiene โดยไม่มีข้อยกเว้นพิเศษ (๒) สาร chlorinated naphthalenes โดยมี
ข้อยกเว้นพิเศษส าหรับเป็นสารตัวกลางในการผลิต Polyfluorinated naphthalenes และ (๓) สาร pentachlorophenol and 
its salts and esters โดยมีข้อยกเว้นพิเศษส าหรับการผลิตและการใช้งานในเสาไฟฟ้าและแขนกางเขนของเสาไฟฟ้า ซึ่งภาคีสมาชิกจะต้อง
ด าเนินมาตรการในการห้ามผลิต ห้ามใช้ และก าจัดสารดังกล่าวให้หมดไป รวมทั้งเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก ซี ของอนุสัญญาฯ 
โดยบรรจุรายช่ือสาร chlorinated naphthalenes ซึ่งภาคีสมาชิกจะต้องด าเนินมาตรการเพื่อลดและเลิกการปลดปล่อยสารดังกล่าว
โดยไม่จงใจ 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การลงนามในร่างความตกลงในการจัดต้ังธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
       ๑. เห็นชอบในหลักการร่างความตกลงในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย มีสาระส าคัญ
เป็นการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจและส่งเสริม
ความร่วมมือภายในภูมิภาคเอเชีย และให้กระทรวงการคลังไปด าเนินการตามขั้นตอนตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนเงินลงทุนของประเทศไทย สิทธิและประโยชน์
ที่ประเทศไทยจะได้รับ โดยให้เปรียบเทียบกับสัดส่วนเงินลงทุน สิทธิในการออกเสียง และประโยชน์ที่จะได้รับของประเทศสมาชิก
อาเซียน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ความเห็นของส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘/๕๓๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
และมติคณะรัฐมนตรี (๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) และให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวงเงินงบประมาณที่จะมีภาระผูกพัน
ตามพันธกรณีดังกล่าวก่อนท่ีจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างความตกลงฯ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีท่องเท่ียวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แมโ่ขง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS Tourism Ministers’ Joint Media Statement) มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (ACMECS) 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทยและประเทศสมาชิก ACMECS อื่น รวมทั้งให้ความส าคัญกับการเช่ือมโยงเพื่อรับรองการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศ ACMECS เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการเดินทางภายในภูมิภาค
และเพื่อให้อนุภูมิภาคเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของโลก 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ร่วมรับรองเอกสารฉบับดังกล่าว 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ ของ      
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) 
                ๔. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทีเ่ห็นควรเร่งรัดการเจรจาเพื่อจัดท าการตรวจลงตราเดียว (Single Visa) กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในอนุภูมิภาค  
ACMECS อันจะเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติลงนามในร่างถ้อยแถลงร่วมและการเผยแพร่ร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-เวียดนาม คร้ังท่ี ๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงร่วมและแถลงข่าวร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
อย่างไม่เป็นทางการ ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๓ รวมทั้งประเด็นความร่วมมือส าหรับการหารือกับฝ่ายเวียดนามใน ๔ สาขา ได้แก่    
(๑) การเมืองและความมั่นคง (๒) เศรษฐกิจ (๓) สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา และ (๔) ความร่วมมือในภูมิภาค  
                    ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในร่างถ้อยแถลงร่วม
ดังกล่าวร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีสองประเทศ
รับรองผลการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าว ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ และให้เผยแพร่ร่างแถลงข่าวร่วมฯ  
                    ๑.๓ หากในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-เวียดนามดังกล่าว มีความจ าเป็น 
ต้องปรับปรุงถ้อยค าหรือสาระส าคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ และร่างแถลงข่าวร่วมฯ ซึ่งนอกเหนือจากที่ปรากฏในเอกสาร ตามที่



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว และหากการปรับเปลี่ยนไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศปรับปรุงถ้อยค าของร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
อย่างไม่เป็นทางการ ไทย-เวียดนาม ครั้งท่ี ๓ ในข้อ ๕.๑๖ เกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้/ทะเลตะวันออก ให้มีความเป็นกลาง
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศในอนาคต 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ที่เห็นควรให้หยิบยกประเด็นการผลักดันให้มีการร่างบทเพิ่มเติมของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย -ลาว-เวียดนาม ในการเริ่มใช้
ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และจุดผ่านแดน
สะหวัน-ลาวบาว เพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางหมายเลข ๘ และ ๑๒ โดยเสนอให้เป็นผลการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยและเวียดนาม 
เพื่อให้ฝ่ายลาวเห็นความส าคัญและผลประโยชน์จากการควบรวมทั้ง ๒ เส้นทางดังกล่าวเข้าไว้ในบันทึกความเข้าใจฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุม (Agreed Minutes) เอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ

ทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา คร้ังท่ี ๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างบันทึกการประชุม (Agreed Minutes) เอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๘ มีสาระส าคัญเป็นการสรุปความร่วมมือทวิภาคีที่ผ่านมา และแสดงเจตนารมณ์   
ทางการเมืองในการกระชับ ส่งเสริม และขยายผลความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกการประชุม ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวในส่วนที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการปรับปรุงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วย

การข้ามแดนระหว่างสองประเทศ 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา      
ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างสองประเทศ ซึ่งเป็นการจัดท าความตกลงฉบับใหม่เพื่อใช้บังคับแทนความตกลงเดิม มีสาระส าคัญเป็น
การก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและการอ านวยความสะดวกในการข้ามแดนระหว่างสองประเทศ ก าหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้
พ านักส าหรับการเดินทางข้ามแดนตามประเภทของบัตรข้ามแดน และก าหนดเจ้าหน้าที่ของสองฝ่ายที่ได้รับมอบอ านาจให้ออกบัตร
ผ่านแดนและบัตรผ่านแดนช่ัวคราว รวมทั้งก าหนดเกี่ยวกับการข้ามแดนเพื่อการท างานแบบไป-กลับ หรือตามฤดูกาล และการข้ามแดน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลงฯ 

                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่
สาระส าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง       
การต่างประเทศสามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับ
จากการปรับปรุงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา     

ว่าด้วยยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติการจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (Agreement between 
the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of the Union of Myanmar 
on Visa Exemption for Holders of Ordinary Passports) โดยสาระส าคัญร่างความตกลงฯ ได้มีการปรับแก้รายละเอียดบางส่วน
ของร่างความตกลงฉบับเดิม อาทิ การอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแต่ละฝ่ายที่เดินทางเข้าประเทศผ่านทางท่าอากาศยาน
นานาชาติได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและพ านักในประเทศผู้รับได้เป็นเวลาไม่เกิน ๑๔ วัน รวมทั้งการปฏิเสธการเข้าเมือง      
การลดระยะเวลา และการบอกเลิกการอนุญาตพ านัก สามารถท าได้โดยจะแจ้งเหตุผลหรือไม่ก็ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการพิจารณา
ประเด็นอ่อนไหวด้านความมั่นคงและการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างรอบคอบโดยมีการก าหนดมาตรการรองรับประเด็นอ่อนไหวดังกล่าว 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลงฯ 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์
และนโยบายของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับปรุงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่าง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers' Special VDO Conference on the Threat of MERS-

CoV in the Region 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่าง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special VDO Conference 
on the Threat of MERS-CoV in the Region มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตจ านงของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามในการด าเนิน
ความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒ และหากมีการแก้ไขถ้อยค าหรือ
ประเด็นที่มิใช่สาระส าคัญ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองแถลงการณ์ดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสหรัฐอเมริกาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมโขน 
ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น ณ นครนิวยอร์ก ในระหว่างที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อการรณรงค์
การสมัครรับเลือกตั้งการเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ๑๕ 

วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ ของไทย ซึ่งงานดังกล่าวมีกิจกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ การเผยแพร่วัฒนธรรมโขนท่ี
สหประชาชาติ การแสดงโขนท่ี Carnegie Hall 
สมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
               ๒. ผลท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมโขนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งและได้รับความสนใจ
และความช่ืนชมจากผู้เข้าร่วมชมการแสดงอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้แสดงความประทับใจในความสวยงามและ
ความประณีตของงานฝีมือจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้สนใจสอบถามรายละเอียด
ผลงานและช่ืนชมวิถีชีวิตชาวไทยและความสามารถด้านศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
               ๓. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรของประเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลในการกําหนดการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ขอ
และหลายคนน่าจะเป็นผู้ลงคะแนนด้วยตนเองในการเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนในปีหน้า โดยได้เน้นย้ําว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อม
ในการทําหน้าท่ีนี้ อีกท้ังยังสามารถเป็นสะพานเช่ือมในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและ
การพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติต่าง ๆ และในโอกาสนี้ได้เชิญให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรเข้าร่วมกิจกรรมการเยือนประเทศไทยของ
เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรของประเทศกลุ่มเป้าห
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
เร่ือง ผลการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี

Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

                    ๑. รับทราบผลการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมอบหมายส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามผลการประชุมในประเด็นการขับเคลื่อน
ความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS การอํานวยความสะดวกการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม เกษตร
คมนาคม การท่องเท่ียว สาธารณสุข การพั
และการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนของภาคเอกชน ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                    ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเก่ียวกับข้อเสนอ
ของเวียดนามในเรื่องการขอให้ไทยช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รวมท้ังข้อเสนอให้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี
ในเรื่องดังกล่าว โดยท่ีข้อเสนอฯ เป็นความร่วมมือในระดับปฏิบัติ จึงเห็นควรมีการดําเนินการในระดับคณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง
ภายใต้กรอบ ACMES ซึ่งอาจเป็นการดําเนินการภายใต้คณะทําง
โดยในช้ันต้น อาจขอให้ฝ่ายเวียดนามจัดทํารายละเอียดข้อเสนอความร่วมมือเพ่ือนําเสนอต่อคณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการให้ความร่วมมือดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
เร่ือง ผลการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น คร้ังท่ี 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. รับทราบผลการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันท่ี ๓-๔ กรกฎาคม 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
                    ๑.๑ ประเด็นภายใต้การประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น 
คณะทํางานเฉพาะกิจผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจในภาพรวมท้ังในประเทศและต่างประเทศให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน การขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบ
ในลักษณะ “บวกหนึ่ง” การพัฒนาและสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในอนุภูมิภาค และการผลักดันโครงการต่าง ๆ ภายใต้
และอุตสาหกรรม (MJ-CI) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณ
ชายแดน และการสนับสนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ การจัดประชุม
ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น และการสร้างเครือข่ายกับเอกชนประเทศสมาชิกท้ังในระดับประเทศ
และท้องถ่ิน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

ศ 

ของไทย ซึ่งงานดังกล่าวมีกิจกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ การเผยแพร่วัฒนธรรมโขนท่ี
Carnegie Hall การแสดงนิทรรศการศิลป์แผ่นดิน และการรณรงค์การสมัครรับเลือกตั้งการเป็น

สมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) 
ผลท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมโขนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งและได้รับความสนใจ

และความช่ืนชมจากผู้เข้าร่วมชมการแสดงอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้แสดงความประทับใจในความสวยงามและ
ความประณีตของงานฝีมือจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้สนใจสอบถามรายละเอียด

และความสามารถด้านศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรของประเทศ

ต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลในการกําหนดการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ขอ
และหลายคนน่าจะเป็นผู้ลงคะแนนด้วยตนเองในการเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนในปีหน้า โดยได้เน้นย้ําว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อม
ในการทําหน้าท่ีนี้ อีกท้ังยังสามารถเป็นสะพานเช่ือมในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและ

งยืนในมิติต่าง ๆ และในโอกาสนี้ได้เชิญให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรเข้าร่วมกิจกรรมการเยือนประเทศไทยของ
เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรของประเทศกลุ่มเป้าหมาย (Special Visit) ในครั้งต่อไป 

กรกฎาคม ๒๕๕๘   
ผลการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) คร้ังท่ี ๖   

รับทราบผลการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวด-ีเจ้าพระยา
Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งท่ี ๖ ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๓ 

และมอบหมายส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามผลการประชุมในประเด็นการขับเคลื่อน
การอํานวยความสะดวกการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม เกษตร/

คมนาคม การท่องเท่ียว สาธารณสุข การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนและการจัดตั้งเมืองคู่แฝด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนของภาคเอกชน ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเก่ียวกับข้อเสนอ
ขอให้ไทยช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รวมท้ังข้อเสนอให้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี

ในเรื่องดังกล่าว โดยท่ีข้อเสนอฯ เป็นความร่วมมือในระดับปฏิบัติ จึงเห็นควรมีการดําเนินการในระดับคณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง
ซึ่งอาจเป็นการดําเนินการภายใต้คณะทํางานด้านการเกษตรหรือคณะทํางานด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน 

โดยในช้ันต้น อาจขอให้ฝ่ายเวียดนามจัดทํารายละเอียดข้อเสนอความร่วมมือเพ่ือนําเสนอต่อคณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการให้ความร่วมมือดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 

กรกฎาคม ๒๕๕๘   
ผลการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น คร้ังท่ี ๗ (7th Mekong-Japan Summit) และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง

รับทราบผลการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๗ (7th Mekong-Japan Summit) 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมอบหมายส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว 

การต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
ประเด็นภายใต้การประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๗ (7th Mekong-Japan Summit) 

คณะทํางานเฉพาะกิจผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจในภาพรวมท้ังในประเทศและต่างประเทศให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน การขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น การพัฒนาความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค การส่งเสริมการลงทุน

การพัฒนาและสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอนุภูมิภาค และการผลักดันโครงการต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือลุ่มน้ําโขง

การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณ
ชายแดน และการสนับสนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ การจัดประชุม Green Mekong Forum 
ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น และการสร้างเครือข่ายกับเอกชนประเทศสมาชิกท้ังในระดับประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ของไทย ซึ่งงานดังกล่าวมีกิจกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ การเผยแพร่วัฒนธรรมโขนท่ี The Plaza สํานักงานใหญ่
ารศิลป์แผ่นดิน และการรณรงค์การสมัครรับเลือกตั้งการเป็น

ผลท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมโขนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งและได้รับความสนใจ   
และความช่ืนชมจากผู้เข้าร่วมชมการแสดงอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้แสดงความประทับใจในความสวยงามและ
ความประณีตของงานฝีมือจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้สนใจสอบถามรายละเอียด

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรของประเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลในการกําหนดการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ของประเทศตน
และหลายคนน่าจะเป็นผู้ลงคะแนนด้วยตนเองในการเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนในปีหน้า โดยได้เน้นย้ําว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อม
ในการทําหน้าท่ีนี้ อีกท้ังยังสามารถเป็นสะพานเช่ือมในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและ

งยืนในมิติต่าง ๆ และในโอกาสนี้ได้เชิญให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรเข้าร่วมกิจกรรมการเยือนประเทศไทยของ

แม่โขง (Ayeywady-Chao Phraya-

เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeywady-Chao 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเนปิดอว์ 

และมอบหมายส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามผลการประชุมในประเด็นการขับเคลื่อน
/การค้าสินค้าเกษตร การเช่ือมโยง

ารจัดตั้งเมืองคู่แฝด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเก่ียวกับข้อเสนอ
ขอให้ไทยช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รวมท้ังข้อเสนอให้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี

ในเรื่องดังกล่าว โดยท่ีข้อเสนอฯ เป็นความร่วมมือในระดับปฏิบัติ จึงเห็นควรมีการดําเนินการในระดับคณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง
านด้านการเกษตรหรือคณะทํางานด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน 

โดยในช้ันต้น อาจขอให้ฝ่ายเวียดนามจัดทํารายละเอียดข้อเสนอความร่วมมือเพ่ือนําเสนอต่อคณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณา
 

และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง   

Japan Summit) ณ กรุงโตเกียว 
และมอบหมายส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว 

Japan Summit) ได้แก่ การจัดตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจในภาพรวมท้ังในประเทศและต่างประเทศให้เป็นแนวทาง

ลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น การพัฒนาความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค การส่งเสริมการลงทุน
การพัฒนาและสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ความร่วมมือลุ่มน้ําโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณ

Green Mekong Forum รวมท้ังการส่งเสริม
ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น และการสร้างเครือข่ายกับเอกชนประเทศสมาชิกท้ังในระดับประเทศ    



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

                    ๑.๒ ประเด็นภายใต้การหารือทวิภาคี ได้แก่ การค้าสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ความร่วมมือเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทย และความร่วมมือด้านพลังงาน 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขจ านวนเงินกู้ส าหรับการพัฒนาเส้นทางบ้านพุน้ าร้อน-ทวาย เพื่อเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจทวาย
เข้ากับกรุงเทพฯ ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและขนส่ง จากเดิม “โดยไทยได้เห็นชอบวงเงินกู้ จ านวน 
๔,๘๐๐ ล้านบาท” แก้ไขเป็น “โดยไทยได้เห็นชอบวงเงินกู้ จ านวน ๔,๕๐๐ ล้านบาท” และให้กระทรวงคมนาคมและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานรายงานความคืบหน้าของโครงการความร่วมมื อระบบราง   
ไทย-ญี่ปุ่น และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระหว่างไทย เมียนมา และญี่ปุ่น ตามล าดับให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยตรง 
ไปด าเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย คร้ังที่ ๖ และผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๖ และผลการเยือน
สหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องตามนัยสรุปประเด็นส าคัญส าหรับติดตามผลการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมฯ และสรุปการติดตามผลการเยือนฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในโอกาสแรก ตามที่กระทรวง       
การต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑.๑ สรุปประเด็นส าคัญส าหรับติดตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ  ได้แก่ ประเด็นด้านการเมือง   
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการเกษตร ความ
ร่วมมือด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสุขาภิบาล
และสภาวะแวดล้อมอันปลอดโรคระบาด และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย 
  ๑.๒ สรุปการติดตามผลการเยือนฯ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง แผนการหารือระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศไทยและรัสเซีย ความตกลงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจา ความร่วมมือด้านความมั่นคง การจัดหาสินค้ายุทโธปกรณ์ 
การส่งออกยางพาราของไทย การจัดหาสินค้าอุตสาหกรรม การลงทุนหรือการลงทุนร่วมกันด้านศูนย์ซ่อมบ ารุง การประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย -รัสเซีย การฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย การจัดตั้ง   
ศูนย์ไทยศึกษาและห้องไทยในรัสเซีย การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมรัสเซียและสารสนเทศ รวมทั้งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และ
การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการลดค่าบริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมข้ามประเทศ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคมและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการแก้ไขข้อความในบันทึก
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ฉบับภาษาไทย ประเด็นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อ ๓๑ บรรทัดที่ ๒ จาก 
“สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ” เป็น “สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ” และให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมรัสเซียและสารสนเทศ นอกจากนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบโดยเฉพาะในส่วนโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบราง ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในส่วนโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานรายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง โครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยตรง ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม และการประชุมร่วม

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย- เวียดนาม คร้ังท่ี ๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ    

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat : JCR) ครั้งที่ ๓ ณ ท าเนียบรัฐบาล 
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปฏิบัติตามผลการเยือนฯ และการประชุมร่วมฯ 
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                ๑. การครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ได้แก่ การร่วมมือจัดกิจกรรมร่วมเพื่อฉลอง
ครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ตลอดทั้งปี ๒๕๕๙ 
                ๒. ความร่วมมือในด้านความมั่นคง ได้แก่ การจัดตั้ง Hotline ระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่าย การเริ่มเจรจา
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน การเร่งจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคงด้านนโยบายระหว่างกระทรวงกลาโหม การขยาย
ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทยกับสถาบันป้องกันประเทศของเวียดนาม การยกระดับความร่วมมือ          
ในการปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การจัดตั้งกลไกหารือ
ระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนาม รวมทั้งการยืนยันไม่อนุญาตให้บุคคลหรือ      
กลุ่มบุคคลใดใช้ดินแดนของฝ่ายหนึ่งเพ่ือด าเนินการต่อต้านรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่ง 
                ๓. ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ได้แก่ การประสานทาง Hotline เมื่อมีการจับกุมเรือประมง
และลูกเรือประมงเวียดนาม การจัดตั้งกลไกหารือส าหรับการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย และความร่วมมือในการให้สัมปทาน
การประมง 
                ๔. ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าเป้าหมายการค้าเป็น ๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ภายในปี ๒๕๖๓ การเร่งขจัดอุปสรรคทางการค้าและส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างกัน การสนับสนุนการน าเข้าสินค้า
ประมง สินค้าเกษตร และน้ ามันดิบจากเวียดนาม การสนับสนุนและดูแลการลงทุนของภาคเอกชนของกันและกัน รวมทั้งการจัดตั้ง
กลไกปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนในแต่ละประเทศ 
                ๕. ความร่วมมือด้านการเงิน ได้แก่ การร่วมหาแนวทางการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการเปิด
สาขาธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมระหว่างกัน รวมถึงธนาคารกรุงไทย จ ากัด และการสนับสนุนให้บริษัทในเวียดนามใช้ตลาดทุนไทย
เป็นแหล่งระดมทุน 
                ๖. ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร ได้แก่ การน าเข้า-ส่งออกผลไม้ระหว่างกัน การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 
โดยเฉพาะข้าวและยางพารา การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลทางการประมง 
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลไม้ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเล 
                ๗. ความร่วมมือด้านแรงงาน ได้แก่ ความร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการให้เวียดนาม   
ขึ้นทะเบียนแรงงานเวียดนามที่สนใจมาท างานในสาขาประมงในไทย 
                ๘. ความร่วมมือด้านการคมนาคมและการเช่ือมโยง ได้แก่ การเร่งผลักดันการเปิดบริการรถโดยสารประจ าทาง
ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับเวียดนาม และการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลระหว่างภาคตะวันออกของไทย กัมพูชา 
และเวียดนาม การเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินระหว่างกันและเที่ยวบินตรงระหว่างจุดหมายปลายทางใหม่ของสองประเทศ รวมทั้ง    
การพัฒนาเส้นทางภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
                ๙. ความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ การเพิ่มความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในสาขาที่ไทยและเวียดนาม     
มีความเช่ียวชาญ และสนับสนุนการเปิดภาควิชาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมของกันและกัน 
                ๑๐. ความร่วมมือระดับจังหวัด ได้แก่ การส่งเสริมการสถาปนาเมืองคู่มิตรระหว่างกัน 
                ๑๑. การบริหารจัดการน้ าในแม่น้ าโขง ได้แก่ การร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อบริหารจัดการแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน 
                ๑๒. พัฒนาการในทะเลจีนใต้ ได้แก่ การให้ทุกฝ่ายมีความยับยั้งช่ังใจและแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ด้วยสันติวิธี 
                ๑๓. ความร่วมมืออื่น ๆ ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา และการสนับสนุนบทบาทของสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย 
 
 
 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดต้ังองค์การการค้าโลก เพ่ือผนวกความตกลงว่าด้วยการอ านวย

ความสะดวกทางการค้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การการค้าโลก 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (Protocol Amending 
the Marrakesh Establishing the World Trade Organization) เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
(Agreement on Trade Facilitation : TFA) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การการค้าโลก ซึ่งจะส่งผลท าให้ไทยผูกพัน   
ตามความตกลง TFA จะส่งผลดีต่อไทย เนื่องจากความตกลง TFA จะช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และปัญหาในการค้าสินค้าระหว่าง
ประเทศ และน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                    ๑.๒ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศด าเนินการจัดท าตราสารการยอมรับ (Instrument of Acceptance) 
หลังจากท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์น าส่งไปยังองค์การการค้าโลก 
                    ๑.๓ เห็นชอบการแจ้งบทบัญญัติที่ไทยพร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่ความตกลง TFA มีผลใช้บังคับ (Category A)     
รวม ๑๓๑ บทบัญญัติ และให้กระทรวงพาณิชย์แจ้งไปองค์การการค้าโลก 
                    ๑.๔ เห็นชอบระยะเวลาปรับตัวส าหรับบทบัญญัติที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัว (Category B) รวม ๑๒ บทบัญญัติ 
และให้กระทรวงพาณิชย์แจ้งไปยังองค์การการค้าโลกตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในความตกลง TFA 
                ๒. ให้น าพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก บทบัญญัติที่ไทยพร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่ความตกลง
ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้ามีผลใช้บังคับ (Category A) และบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลาปรับตัวก่อนการปฏิบัติ 
(Category B) และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปรับตัว ส าหรับความตกลง TFA ภายใต้องค์การการค้าโลก เสนอคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์แจ้งบทบัญญัติที่ไทยพร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวก    
ทางการค้ามีผลใช้บังคับ (Category A) และบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลาปรับตัวก่อนการปฏิบัติ (Category B) และระยะเวลา   
ที่ต้องใช้ในการปรับตัว ส าหรับความตกลง TFA ภายใต้องค์การการค้าโลก ต่อองค์การการค้าโลกเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ       
ให้ความเห็นชอบบทบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวแล้ว และให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ให้กระทรวงพาณิชย์ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานกับ
หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลความคืบหน้าภายใต้พิธีสารฯ รวมทั้งประเมินปัญหาอุปสรรค
และผลการด าเนินงานเป็นระยะเพื่อให้หน่วยงานสามารถด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดได้ ทัน ตลอดจนประเมิน   
ผลกระทบการด าเนินงานตามบทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน และไทย-ตุรกี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบท้ัง ๓ ข้อ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ความเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ไทย-ปากีสถาน 
และ FTA ไทย-ตุรกี เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ไทยในการขยายการค้าและการลงทุนไปยังตลาดใหม่ในเอเชียใต้และประเทศ   
ในกลุ่มตะวันออกกลาง มีสาระส าคัญครอบคลุมประเด็นการค้าสินค้า พิธีการศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า มาตรการปกป้อง
และมาตรการเยียวยาด้านการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ 
ความร่วมมือและการอ านวยความสะดวกทางการค้า ความโปร่งใส และเรื่องอื่น ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในภาพรวม 
                     ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประกาศเปิดเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน กับฝ่ายปากีสถาน        
ณ สาธารณรัฐอิลสามปากีสถาน 
                     ๑.๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประกาศเปิดเจรจา FTA ไทย-ตุรกี กับฝ่ายตุรกี ณ สาธารณรัฐตุรกี 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ในการจัดท าความตกลงการค้าดังกล่าว นอกจากผลกระทบของผู้ประกอบการแล้ว 
ควรค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านสุขภาพด้วย นอกจากน้ี ในประเด็นกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าเห็นควร
ค านึงถึงประเด็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและการสร้างมูลค่าเพิ่มในภูมิภาค เพื่อรักษาการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

ของไทย รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับการหารือกับภาคเอกชนในรายละเอียดของการตกลงกันในรายสินค้าจากร่างกรอบการเจรจาฯ 
เช่น กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า ประเภทสินค้าที่เป็น Negative List หรือรายการสินค้าอ่อนไหว รวมทั้งกรอบเวลาในการลดภาษี
และอัตราการลดภาษี เป็นต้น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สถานะการจัดท าความตกลงฯ ให้ผู้ประกอบการทราบ เพื่อส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากความตกลงฯ และให้ผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมในการศึกษาข้อมูลและลู่ทางการลงทุน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ   
การกีดกันทางการค้า มาตรฐานสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอความเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ  
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ ให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณแห่งสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ 
(International Rice Research Institute : IRRI) โดยตรง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศผ่านกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่าง
ประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research  : CGIAR) อีกต่อไป 
                     ๑.๒ ให้สนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยให้กรมการข้าว
ตั้งงบประมาณรองรับ (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี) 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงบประมาณ และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า การสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ 
นอกจากจะเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากมีการพิจารณาขยาย
ประโยชน์/เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวให้ได้รับ
ประโยชน์ด้วย ซึ่งจะท าให้งานวิจัยของไทยมีความก้าวหน้าและเป็นเอกภาพ และควรเร่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยข้าว
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าวของ
ประเทศ รวมทั้งควรมีการแต่งตั้งคณะท างานร่วมระหว่างสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศและผู้เช่ียวชาญจากประเทศไทยเพื่อ
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือได้อย่างเป็นรูปธรรม ส าหรับการสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันวิจั ยข้าวระหว่างประเทศโดยตรง    
ผ่านกรมการข้าวเห็นสมควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และขอท าความตกลงในรายละเอียด
กับส านักงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตลอดจนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ได้จากการร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนากับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับปากีสถาน คร้ังท่ี ๓   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการต่อท่าทีไทยส าหรับการหารือกับปากีสถาน ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการประกาศเปิดการเจรจา
จัดท าความตกลงการค้าเสรี ไทย-ปากีสถาน และการหารือเพื่อก าหนดแนวทางการเจรจา ความร่วมมือด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตร และประมง ความร่วมมือด้านสาขายานยนต์และช้ินส่วน ความร่วมมือด้านสาขาสุขภาพและบริการ 
ที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือด้านสิ่งทอ และความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ใช้เป็นกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเปิดการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี ไทย-ปากีสถาน ที่เห็นควรเสนอให้ทั้งสองฝ่ายมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนศึกษาด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าผ่านทางประตูส่งออกที่มีศักยภาพและ
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงทางการค้าระหว่างกันควบคู่กันไปด้วย และความร่วมมือด้านอาหาร 
เกษตร และประมง เห็นควรส่งเสริมความร่วมมือด้านการรับรองมาตรฐานและการตรวจรับรองตราฮาลาลร่วมกันเพื่อเป็นฐาน
สนับสนุนการพัฒนาการค้าระหว่างไทยและปากีสถานซึ่งมีประชากรส่วนมากเป็นชาวมุสลิม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

                ๒. หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ข้อ ๑ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับปากีสถาน โดยไม่มีการจัดท า
เป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถ
ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการตกลงดังกล่าว    
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๓. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางการค้า ไทย-ปากีสถาน ครั้งท่ี ๓ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน คร้ังที่ ๔๘ และการประชุม

ระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   
          คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๘ และการประชุมระดับรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๔ ฉบับ ซึ่งจะมีการรับรองในระหว่างวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยร่าง
เอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาเกี่ยวกับ
ประเด็นต่าง ๆ ที่ให้ความส าคัญ และการร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อม   
ของประเทศไทยในการสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา      
ในกรอบต่าง ๆ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหา
ท้าทายที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและภูมิภาคในภาพรวม และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
                    ๑.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
เอกสารดังกล่าว 

                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
ได้แก่ กลุ่ม High-Tech Industry เช่น ช้ินส่วนอากาศยาน และ Embedded System ในลักษณะของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต      
ที่เช่ือมอุปกรณ์ (Internet of Things : IoT) กลุ่ม Green Industry และกลุ่ม Creative Industry เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืน นอกจากน้ี เห็นควรให้เน้นย้ าการส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากข้ึน 
ระหว่างอาเซียนกับกลไกความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ทั้งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration) ไปพิจารณา
ต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง เอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา และ เร่ือง 

เอกสารร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเร่ิมลุ่มน้ าโขงตอนล่าง คร้ังท่ี ๘   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อ    
การพัฒนา และเอกสารร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งท่ี ๘ จ านวน ๖ ฉบับ ซึ่งมีสาระส าคัญ
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริม สนับสนุนและสานต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และใช้
วิธีรับรองโดยไม่มีการลงนาม ได้แก่ 
                          ๑.๑.๑ ร่างถ้อยแถลงว่าด้วยเรื่องการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อลุ่มน้ าโขง 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

                          ๑.๑.๒ ร่างแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ 
                          ๑.๑.๓ ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๘ 
                          ๑.๑.๔ ร่างแผนปฏิบัติการลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๕ ฉบับใหม่ 
                          ๑.๑.๕ ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๕ 
                          ๑.๑.๖ ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งท่ี ๘ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองร่างเอกสาร ๖ ฉบับดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ที่เห็นควรผลักดันกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงต่าง ๆ ไม่ว่ากับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่างกับสหรัฐฯ พิจารณา
ความเช่ือมโยงบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละกรอบที่เกี่ยวข้อง โดยให้เกิดความซ้ าซ้อนน้อยที่สุดในการผลักดันแผนงาน
โครงการที่บางส่วนในหลายสาขาความร่วมมือของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงมีอยู่เดิมแล้วภายใต้สาขาความร่วมมือของแผน GMS   
ซึ่งได้มีการวางแผนและขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้งในภาพรวมและรายสาขาความร่วมมือมาโดยล าดับอย่างเป็นขั้นเป็นตอน นับตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา โดยมีจีนเป็นหนึ่งใน ๖ ประเทศสมาชิก และมีการท างานร่วมกับหุ้นยุทธศาสตร์และประเทศผู้ให้มาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนควรระมัดระวังเป็นพิเศษต่อประเด็นที่จะเป็นผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในการเจรจาเพื่อวางแผน 
การจัดสรรและใช้ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างประเทศร่วมกัน ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี     
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 



 

 

 

นโยบายท่ี 

๓ 

การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม 

และการสรางโอกาสการเขาถึง 

บริการของรัฐ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๓ เดือน ตั งแต่

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการการขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส าหรับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชย
รายได้ที่ขาดไปเนื่องจากการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว ให้กระทรวงคมนาคม (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟ
แห่งประเทศไทย) จัดท าแผนและรายละเอียดของค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นที่จะเกิดขึ้นจริงจากการด าเนินมาตรการดังกล่าว      
โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับวงเงินที่จะชดเชยเป็นค่าใช้จ่าย
ให้กับรัฐวิสาหกิจท้ัง ๒ แห่ง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง     
ในระยะต่อไปต่อคณะรัฐมนตรีก่อนด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ที่อาจน าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ต่อไป 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนภาคพื นเอเชีย-แปซิฟิก ครั งท่ี ๒ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานผลการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๕-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดภูเก็ต สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การประชุมสภากระบวนการยุติธรรมฯ เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และเชิงวิชาการ โดยมีผู้แทนที่ปฏิบัติงาน
ด้านกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศภูมิภาคอาเซียน ๑๐ ประเทศ และผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานด้าน
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนจากนานาชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงการก าหนดนโยบายที่สอดรับกันระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการดูแล
เด็กและเยาวชนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนของไทยและของภูมิภาค
ร่วมกันต่อไป 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๓ 

                ๒. ผลการประชุม ประกอบด้วย (๑) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใน ๓ หัวข้อหลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์และมาตรการ   
ในการป้องกันและตอบสนองต่อความรุนแรงที่กระท าต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การหันเหคดีและมาตรการ
ทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน และ (๒) ผลการประชุมเชิงวิชาการ มีการด าเนินการในลักษณะของการประชุมเชิงวิชาการ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วม
แลกเปลี่ยนและน าองค์ความรู้ที่มีและที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการมาด าเนินการโดยมุ่งเน้นให้เกิดนโยบายเพื่อสร้างแนวทาง   
ในการพัฒนายุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานสิทธิเด็กและเยาวชนในภูมิภาค 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอการปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับ      

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของคณะกรรมการปฏิรูประบบ
รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ (๑) ควรพิจารณาปรับปรุงระบบบ านาญที่เป็นระบบร่วมจ่าย 
เงินสมทบ (Contributory) และไม่ต้องร่วมจ่ายเงินสมทบ (Non-contributory) รวมทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรพิจารณาความพอเพียง
และความยั่งยืนต่อจากประชากรสูงวัยมีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (๒) เพิ่มแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตลาดแรงงาน 
สนับสนุนให้ผู้ชายมีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัว เพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษาเล่าเรียนควบคู่กับการท างานได้ และมี
มาตรการสนับสนุนครัวเรือนรุ่นกระโดดที่ยากจน เพื่อให้ผู้สูงวัยในครอบครัวสามารถด ารงชีวิตได้ และ (๓) ควรส่งเสริมการลงทุน   
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งพื้นที่ปริมณฑลที่ไม่ใช่เมืองใหญ่เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการย้ายถิ่น และการก าหนด
มาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับควรให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เข้ามามีส่วนร่วม 

                    ๑.๒ ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอด้านการปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่เอื้อ   
ต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและขยายให้มีชุมชน/เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (๒) สนับสนุนและส่งเสริมภาคธุรกิจ
ให้พัฒนาสินค้าและบริการ รวมทั้งการตลาดเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และ (๓) เสนอคณะรัฐมนตรีให้หน่วยราชการ/ท้องถิ่น จัดท า   
สิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงได้ 
                    ๑.๓ ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอด้านสุขภาพ ได้แก่ (๑) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท    
ในการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาศัยการบูรณาการและการส่งต่อการดูแลผู้สูงอายุ สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็ง
กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีมีการจัดตั้งแล้ว และพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้หลากหลายขึ้น (๒) ควรมีระบบดูแลระยะกลาง ระยะยาว 
และระยะสุดท้ายในสถานพยาบาล บ้าน และชุมชน (๓) ควรพัฒนาขีดความสามารถของสถานบริการสุขภาพในเขตเมือง (๔) ควรมี
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้มีผู้ศึกษาสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และการสร้างบุคลากรระดับกึ่งวิชาชีพและไม่ใช่วิชาชีพ รวมไปถึง
การรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในสาขาอาชีพให้นานท่ีสุด 
                    ๑.๔ ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอด้านสังคม ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการวางแผนชีวิต (Life Planning) โดยเน้นเรื่อง
การสร้างความมั่นคงเรื่องรายได้ การส่งเสริมการออมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และมีมาตรการสนับสนุนครอบครัวที่ผู้สูงอายุต้องอยู่
ตามล าพัง และ (๒) มีการน าเสนอภาพลักษณ์ผู้สูงอายุในทางบวกผ่านสื่อสาธารณะให้หลากหลายขึ้น 

                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อเสนอการปฏิรูประบบเพือ่รองรบั
สังคมสูงวัยของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและต้องระมัดระวังความขัดแย้งที่อาจจะ
เกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และการด าเนินการใดที่มีผลให้ต้องเพิ่มรายจ่ายงบประมาณ ให้กระทรวง    
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนทุกครั้ง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
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                   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับเปลี่ยน
สถานภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ ตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ให้วิทยาเขตมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
และให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างมาตรา ๕ ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิทยาเขตเป็นนิติบุคคล
และเป็นหน่วยงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกรณีการกู้ยืมเงิน ตามร่างมาตรา ๑๕ (๔) รวมทั้งกรณีการจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป ตามร่างมาตรา ๑๖ วรรคสอง ตลอดจนการปรับปรุงร่างในหมวด ๔ การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา ๕๑ 
และมาตรา ๕๒ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งให้กระทรวงศึกษาธิการ
รับไปก ากับดูแลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อมิให้เป็นภาระกับรัฐบาลในการให้การอุดหนุน
ด้านงบประมาณเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีสั่งจ่ายเงินรายได้ และระบบการตรวจสอบ ติดตามผล 
เพื่อให้การจัดเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐทุกแห่ง และให้ความส าคัญในการพัฒนาและวางระบบการบริหารการเงินการคลังที่เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการวาง
แผนการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษาและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อหา
จุดที่คุ้มทุนของการจัดการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับเปลี่ยน
สถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับกรณีการกู้ยืมเงิน ตามร่างมาตรา ๑๔ (๕) และกรณีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ตามร่างมาตรา ๑๕ วรรคสอง รวมทั้ง   
การปรับปรุงร่างในหมวด ๔ การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๖ 

                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งให้กระทรวงศึกษาธิการ
รับไปก ากับดูแลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อมิให้เป็นภาระกับรัฐบาลในการให้การอุดหนุน
ด้านงบประมาณเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของส านักงบประมาณที่เห็นควรก าหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข วิธีสั่งจ่ายเงินรายได้ และระบบการตรวจสอบ ติดตามผล เพื่อให้การจัดเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทุกแห่ง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
  

 ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เร่ือง รายงานผลการพิจารณา

ศึกษาการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา)  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

             ๑. ผลการพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(เรื่อง รายงานผลการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา) ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ซึ่งมีประเด็นปฏิรูป ๔ ประเด็น ได้แก่ เรื่องทรัพย์สินของวัดหรือของพระภิกษุ เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ที่ไม่ประพฤติ ไม่ปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยน ามาซึ่งความเสื่อมศรัทธา เรื่องการท าให้พระวินัยให้วิปริตและการประพฤติการปฏิบัติวิปริตจากพระธรรมวินัย และ
เรื่องของฝ่ายอาณาจักรที่จะต้องเข้าไปสนับสนุน ปกป้องคุ้มครองกิจการของฝ่ายศาสนจักร 
                ๒. การด าเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่      
ด้านสาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ข้อเสนอ
ของพุทธศาสนิกชน องค์กรทางพระพุทธศาสนา และนักวิชาการ โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการ ๓ ระยะ ดังนี้ 
                    ๒.๑ ระยะที่ ๑ (มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงธันวาคม ๒๕๕๘) ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่ท าได้ทันที และ
ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในแนวทางปฏิรูปกิจพระพุทธศาสนา 
                    ๒.๒ ระยะที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕๙ ถึงธันวาคม ๒๕๕๙) ด าเนินการตามกรอบแนวทางส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนสิ่งที่ยังท าไม่เสร็จสิ้นและ
แนวทางที่เกิดใหม่ระหว่างด าเนินการในระยะที่ ๑ 
                    ๒.๓ ระยะที่ ๓ (มกราคม ๒๕๖๐ ถึงธันวาคม ๒๕๖๓) สรุปและประเมินผลการด าเนินการตามระยะที่ ๒ 
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบแนวทางในส่วนท่ียังไม่เสร็จตามแผนและเพิ่มเติมในส่วนอ่ืนท่ีมีความจ าเป็นท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขออนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพ่ิมเติมการให้บริการทางการแพทย์ 

ระยะที่ ๑ และขอรับสนับสนุนงบประมาณผูกพันในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ 
ระยะที่ ๑ ภายในวงเงิน ๙,๗๑๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
                ๒. ส าหรับรายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยการด าเนินโครงการ          
ในเบื้องต้น ส านักงบประมาณได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว 
จ านวน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ก็ให้ขอรับการจัดสรรแปรญัตติเพิ่มวงเงินก่อน และหากไม่ได้รับจัดสรร ก็ให้ขอรับการจัดสรร
จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นตามความจ าเป็นและเหมาะสม ท้ังนี้ การด าเนินโครงการดังกล่าว      
ให้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และขอท าความตกลงในรายละเอียด   
กับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป  
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
ที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานพยาบาลและสถาบันผลิตแพทย์ในสังกัดอื่น ๆ ทั้งในด้าน      
การให้บริการรักษาพยาบาลและการจัดการศึกษาทางการแพทย์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ให้มีความทันสมัย 
เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สู่ความเป็นเลิศ และเกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ  า  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส 

(Middle East Respiratory Syndrome : MERS) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการป้องกันควบคุม     

การระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS) โดยประเทศ
ไทยยังคงมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ต่อการระบาดของโรค จึงได้ด าเนินมาตรการในการตรวจจับการระบาดของโรค   
ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อการควบคุมที่รวดเร็ว เน้นการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลรวมทั้งป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในสถานพยาบาล เพื่อให้
การป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคเมอร์สในทุกภาคส่วน          
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการรวมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มาจัดตั้งเป็น “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบัน
การวิจัยและวิชาการ และจัดการศึกษาช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข รวมถึง
ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนและเพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด       
แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ    
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีการกู้ยืมเงิน ตามร่างมาตรา ๑๕ (๔) กรณีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ตามร่างมาตรา ๑๖ วรรคสอง 
และการปรับปรุงร่างในหมวด ๔ การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ รวมทั้งการตัดโอนหน่วยงานภายใต้มูลนิธิ
จุฬาภรณ์มาจัดตั้งเป็นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และการให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
น าจุดเด่นของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่เน้นการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ช้ันสูงโดยเฉพาะการต่อยอดการพัฒนาบุคลากรชั้นสูง และควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานพยาบาล
และสถาบันผลิตแพทย์ในสังกัดอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ การก าหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลและ
ก ากับทั่วไป และการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปในรูปแบบ
เดียวกันกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่น ๆ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในระยะต่อไปตามความจ าเป็นและความเหมาะสม    
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
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              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  โครงการตลาด กทม. กระตุ้นเศรษฐกิจตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมการด าเนินโครงการ
ตลาด กทม. กระตุ้นเศรษฐกิจตอบสนองนโยบายรัฐบาล ก าหนดพื้นที่การจัดตลาด ๔ พื้นที่ ได้แก่ ตลาดนัดอุทยาน เขตทวีวัฒนา 
ตลาดนัดศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด เขตทุ่งครุ ตลาดนัดบริเวณหน้าห้างไอทีสแควร์ เขตหลักสี่ และตลาดนัดบริเวณ       
กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อร่วมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีก าหนดจัดงานในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์      
ของทุกสัปดาห์ ระหว่างเวลาประมาณ ๑๕.๐๐-๒๒.๐๐ น. และจะมีการประเมินผลการด าเนินการเพื่อน ามาพิจารณาปรับช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่จากภาคเอกชน
มาร่วมจ าหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ   
ของประเทศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
                    ๑.๑ เศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑.๔ เช่นเดียวกับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่ขยายตัวร้อยละ ๐.๗ ในขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัว
ร้อยละ ๔.๗ เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๐.๕ ในเดือนเมษายน ในด้านการใช้จ่าย ดัชนีการอุปโภคบริโภคเริ่มกลับมาขยายตัว
ร้อยละ ๑.๓ ในขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและดัชนีปริมาณการส่งออกยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 
                    ๑.๒ เศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวและการเบิกจ่ายของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในด้านการผลิต จ านวน
นักท่องเที่ยวขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๘ (ร้อยละ ๓๘.๒) ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ ๗.๖    
ตามการลดลงของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ ๗.๓ เนื่องจากสภาพอากาศและราคา    
ที่ไม่เอื้ออ านวย รวมทั้งการลดพื้นที่เพาะปลูก ในด้านการใช้จ่าย การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามความคืบหน้า    
ของการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ แต่ดัชนีปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ ๓.๘ ในขณะที่ดัชนีการบริโภคและ
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยร้อยละ ๐.๔ และร้อยละ ๐.๔ ตามล าดับ  
                     ๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อลดลงตามราคาพลังงานและราคาอาหารสด อัตรา    
การว่างงานยังอยู่ในระดับต่ า ดุลการค้าเกินดุล แต่ดุลบริการขาดดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
                    ๑.๔ สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้สุทธิลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีและงบประมาณกันไว้เหลื่อมปีในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๘ ยังคงอยู่ในระดับที่มั่นคง 
                    ๑.๕ สถานการณ์ด้านการเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี เงินให้กู้ยืมภาคเอกชนยังคงขยายตัว
ต่อเนื่องที่ร้อยละ ๕.๓ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของสินเช่ือครัวเรือนและการขยายตัว    
ของสินเช่ือธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวของสินเช่ือภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน) ขยายตัว
ร้อยละ ๗.๖ ค่าเงินบาทเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ ๓๓.๕๕ บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงร้อยละ ๓.๒ จากเดือนก่อนหน้า 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวผันผวน โดยปิดที่ ๑,๔๙๖.๑ จุด ลดลงจากเดือนเมษายน ร้อยละ ๒.๐ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

                ๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มกลับมาฟื้นตัว เช่นเดียวกับเศรษฐกิจ
ยุโรปและญี่ปุ่นท่ีฟื้นตัวอย่างช้า ๆ เศรษฐกิจจีนและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียยังชะลอตัว ขณะที่เศรษฐกิจประเทศก าลังพัฒนา
ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ าส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ยังคงด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ โดยมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานกรรมการ และรองเลขาธิการ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดย
ให้เพิ่มรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นรองประธานกรรมการ 
และให้เพิ่มนางพรรณี สถาวโรดม (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
                ๒. เห็นชอบกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศน ากรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ           
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ไปจัดท าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรายละเอียดเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจพิจารณา
โดยด่วนต่อไป 
                ๓. ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การลงทุนของประเทศ ให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงก ากับดูแลการด าเนินงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลา        
ที่ก าหนดควบคู่ไปกับการท างานของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมทั้งจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจนว่า แต่ละโครงการใช้เงินประเภทใด (เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินกู้) จ านวนเท่าใด ในช่วง
รัฐบาลนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) หรือในระยะต่อไปที่จะส่งต่อให้รัฐบาลหน้า รวมทั้งพิจารณาว่าโครงการใดสามารถให้ภาคเอกชน
เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การพบปะนักลงทุนกลุ่มสมาชิก Asia House 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงานผลการพบปะนักลงทุนกลุ่มสมาชิก Asia House ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนต่างชาติ (Roadshow) 
โดยในช่วงแรกเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบรรดานักลงทุนรายใหญ่ของสหราชอาณาจักร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สนใจ
ลงทุนในประเทศไทย ช่วงต่อมาเป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับปัญหาการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง Roadmap ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท้ังนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังมีค าถามในประเด็นต่าง ๆ 
เช่น ความชัดเจนของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ การอยู่ในอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การเปิดโอกาสทางธุรกิจ      
ให้นักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมลงทุนกับรัฐบาล (Public Private Partnership : PPP) นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   
ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ BBC เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติ
ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งให้พิจารณาแนวทางในการชักชวนนักลงทุนต่างชาติที่มีแนวโน้มจะย้ายฐานการลงทุน
ไปยังประเทศต่าง ๆ ให้มาลงทุนในประเทศไทยด้วย 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเห็นชอบตามที่       
ส านักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ   
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ก าหนดประมาณ    
ร้อยละ ๗๕.๕ ซึ่งผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๒.๐ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๕ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่มี   
ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย จึงเห็นสมควรที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับดูแลให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืน และผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ ส าหรับโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก เห็นสมควรให้รัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
หน่วยงานท่ีมีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ รวม ๒๓ หน่วยงาน เร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส่วนราชการต่าง ๆ รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปด าเนินการ
ต่อไปด้วย  
                    ๒.๑ ให้กรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณในกรณีที่ส่วนราชการ
ด าเนินการผูกพันงบประมาณไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกรายการนั้น หากจะน างบประมาณในส่วนนี้ไปใช้
รายการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้มีการช้ีแจงสาเหตุ      
ที่ด าเนินการผูกพันงบประมาณไม่ทันและระบุผู้รับผิดชอบด้วย 
                    ๒.๒ ในส่วนของโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก ที่ท าสัญญาไม่ทันวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๘ หรือคาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้น าไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยภาพรวมด้าน
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
แล้วทั้งสิ้น ๒,๔๗๙,๒๓๒ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)    
เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๔๑,๗๐๘ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น      
และผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดการด าเนินงานและก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และด าเนินการตาม     
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการด าเนินงานและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) ด้วย ตามที่ส านักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชกีลาง) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘    พจ ๓  ว ๒๑๒/๕๘ 
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินการต่อรายการรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบรายการรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณต่ ากว่า ๕๐ ล้านบาท ท่ีด าเนินการผูกพันได้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๘ จ านวน ๑,๒๐๐ รายการ วงเงิน ๙,๐๑๗.๙๒๙ ล้านบาท และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณสูงกว่า ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป    



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

ทีส่่วนราชการเสนอเพิ่มเติม จ านวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๓๕.๓๗ ล้านบาท เป็นรายการที่ส่วนราชการด าเนินการถึงขั้นการประกาศ
เชิญชวนซึ่งสามารถผูกพันได้ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ด าเนินการผูกพันงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการต่อไป 
                    ๑.๒ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณต่ ากว่า ๕๐ ล้านบาท ที่ด าเนินการผูกพันไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๘ จ านวน ๑๒๐ รายการ วงเงิน ๑,๘๖๔.๐๑๖ ล้านบาท เป็นรายการที่ส่วนราชการยังไม่ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างหัวหน้า
ส่วนราชการให้ความเห็นชอบขอจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งพิจารณาจากห้วงเวลาแล้วไม่สามารถผูกพันได้ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ให้ส่วนราชการส่งคืนงบประมาณ แต่หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการสามารถโอนเปลี่ยนแปลงไปในรายการที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล 
                ๒. ให้ส่วนราชการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีที่ส่วนราชการด าเนินการผูกพันงบประมาณ    
ไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกรายการนั้น หากจะน างบประมาณในส่วนนี้ไปใช้รายการอื่นเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ขออนุมัติด าเนินการต่อโครงการ/รายการรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอ ดังนี้ 
                ๑. โครงการ/รายการรายจ่ายลงทุนประจ าปี ๒๕๕๘ ที่ด าเนินการผูกพันได้ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘        
มีงบประมาณต่ ากว่า ๕๐ ล้านบาท จ านวน ๑,๖๒๐ รายการ วงเงิน ๑๕,๘๐๘.๙๒๑ ล้านบาท และโครงการ/รายการรายจ่ายลงทุน
ที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป จ านวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๙๒๕.๗๑ ล้านบาท ให้ด าเนินการผูกพันงบประมาณให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ 
                ๒. โครงการ/รายการรายจ่ายลงทุนที่ด าเนินการผูกพันงบประมาณไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการด าเนินงานและปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง แนวทางการด าเนินงานและปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ แนวทางการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
                          ๑.๑.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ตรวจสอบการด าเนินการแต่ละรายการอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อยืนยันว่าจะสามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หรือไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน   
วันดังกล่าว และแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลให้ส านักงบประมาณ ภายในวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
                          ๑.๑.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อยืนยันว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันดังกล่าว หากด าเนินการภายหลังจะถือว่ามีการจัดซื้อจัดจ้าง
ภายหลังวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึง่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ก าหนดไว ้
                    ๑.๒ ปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                ๒. ให้ส่วนราชการด าเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการว่า กรณีที่ส่วนราชการด าเนินการผูกพันงบประมาณ
ไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยลงนามสัญญาไม่ได้ และกรณีที่ไม่มีเหตุผลสมควรในการขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน        
ให้พิจารณายกเลิกรายการนั้น เพื่อน างบประมาณรายการนั้นไปใช้ในรายการตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลต่อไป 
 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   ทจ ๑    
เร่ือง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และส านักงบประมาณเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 
จ านวน ๓๗๕,๗๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๓๗,๑๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๓.๑ เพิ่มขึ้นจากวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
จ านวน ๒๔,๘๓๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๖ 
                ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่าย (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๓๕๑,๕๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๘,๘๒๓ ล้านบาท หรือ
ร้อยละ ๕๓.๗ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒,๖๕๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๖ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   พจ ๑    
เร่ือง การเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา       

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๓๓,๙๙๓.๘ ล้านบาท 
โดยมีรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๑๒ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๒,๑๓๗.๒ ล้านบาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๒,๔๑๗.๕ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปีต่อ ๆ ไป จ านวน ๑๙,๗๑๙.๗ ล้านบาท และเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วนราชการ ได้แก่ (๑) กระทรวงพาณิชย์ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ านวน ๘๙.๗ ล้านบาท เป็นงบประมาณของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
จ านวน ๘๙.๗ ล้านบาท และ (๒) กระทรวงศึกษาธิการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวน ๖๙๙.๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ านวน ๖๙๙.๐ ล้านบาท 
                ๒. เห็นชอบการยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กรณีรายจ่ายลงทุนที่ขออนุมัติผูกพัน    
ข้ามปีงบประมาณที่เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรร
งบประมาณ จ านวน ๕๐๖ ล้านบาท ซึ่งไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ของวงเงินรวม 
                ๓. มอบหมายให้ส านักงบประมาณน าเรื่องการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายจ่ายลงทุน ที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

จากผลผลิตพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน งบลงทุน รายการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย จ านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายในผลผลิตการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จ านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันส าหรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายหลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันส าหรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท าเนียบ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานกงสุลใหญ่        
ณ เมืองปีนัง และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยกระทรวง 
มหาดไทยจะจัดส่งข้อมูลหนี้สินเกษตรกรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ และสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งคณะอนุกรรมการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัด และคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนอ าเภอ 
ด าเนินการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ในแต่ละพื้นท่ีตามจ านวนที่ส ารวจไว้แล้ว และคัดกรองหนี้สินดังกล่าวส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้จังหวัดรายงานผลการด าเนินการทุกเดือน เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และทุกส่วนราชการจะติดตามผลการด าเนินการ
อย่างจริงจัง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะรายงานผลความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะต่อไป ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ 

(ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินการก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ 

ของคณะกรรมการก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้โอนเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้น ๑๖๐ บาท/
ตันอ้อย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เข้าบัญชีชาวไร่อ้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น ๒๓ งวด คิดเป็นปริมาณอ้อย ๑๐๓,๖๕๗,๗๐๙.๖๕๕ ตัน 
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๘๕,๒๓๓,๕๔๔.๘๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ ของวงเงินที่จะต้องจ่ายทั้งหมด ส่วนชาวไร่อ้อย   
ส่วนท่ีเหลือท่ียังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ แบ่งเป็น (๑) ชาวไร่อ้อยไม่ขอรับสิทธิการช่วยเหลือ จ านวน ๒๐๙ ราย จากเดิมที่เคยรายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๖๑ ราย จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๗๐ ราย และ (๒) คณะท างานควบคุมการผลิต
ประจ าโรงงานไม่ได้แจ้งข้อมูลหรือเหตุผลเพื่อขอรับ/ไม่รับเงินช่วยเหลือ จ านวน ๑๐๓ ราย หากชาวไร่อ้อยแจ้งขอรับการช่วยเหลือ
ภายหลังเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานครบถ้วน ส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายจะด าเนินการ
จ่ายเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้น ๑๖๐ บาท/ตันอ้อย ให้ชาวไร่อ้อยดังกล่าว โดยขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน ใช้งบประมาณของ
ส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายในการจ่ายเงินเพิ่มราคาอ้อยดังกล่าว 
                ๒. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายได้ด าเนินการปิดบัญชีการจ่ายเงินเพิ่มราคา
อ้อยขั้นต้น ๑๖๐ บาท/ตันอ้อย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ของชาวไร่อ้อยที่แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับสิทธิการช่วยเหลือ 
จ านวน ๒๗๐ ราย และชาวไร่อ้อยที่ยังไม่มีการแจ้งข้อมูลการขอรับ/ไม่รับเงินช่วยเหลือ จ านวน ๑๐๓ ราย เรียบร้อยแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร  

แก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน    
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวงได้ให้ความเห็นชอบโครงการของชุมชนเกษตรที่ผ่าน
การกลั่นกรองและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับต่าง ๆ แล้ว จ านวน ๖,๕๙๘ โครงการ เป็นเงิน ๓,๐๐๔.๕๑๓ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

ล้านบาท ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ชุมชนเกษตรได้ด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน ๕,๔๒๕ โครงการ และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน ๑,๑๗๓ โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของชุมชนเกษตรไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๘๓.๓๙๙ ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๒๑.๑๑๔ ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๓๖ ของงบประมาณที่ได้รับ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวง จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 
๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติในหลักการให้ขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ
ของชุมชนเกษตรที่ยังไม่แล้วเสร็จออกไปถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ชุมชนเกษตรสามารถด าเนินการโครงการได้แล้วเสร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการด าเนินการโครงการของชุมชนเกษตร จากเดิมเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ออกไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๕๘ 

                 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ        
ที่ก าหนดไว้ ส าหรับโครงการของชุนชนเกษตรที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๕,๔๒๕ โครงการนั้น ควรก ากับดูแลให้ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเร่งสรุปและปิดบัญชีโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรสามารถประเมินความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคการด าเนินโครงการส่วนใหญ่ไปได้ก่อนตามก าหนดระยะเวลา          
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง แนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือส าราญ (Yacht) และท่าเทียบเรือโดยสารเพ่ือการท่องเท่ียวขนาดใหญ่ (Cruise) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบทั้ง ๓ ข้อ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ รับทราบความก้าวหน้าในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือส าราญ (Yacht) โดย (๑) ศึกษา  
เพื่อก าหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือ Yacht เพิ่มเติม พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่   
และทดสอบตลาด (๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ และ (๓) จัดมหกรรมเรือ Yacht   
ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๘-มกราคม ๒๕๕๙ และแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ (Cruise) โดยระยะแรก (ปี ๒๕๕๘) พัฒนาท่าเรือเดิมให้มีศักยภาพ (ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือ    
น้ าลึกภูเก็ต) และระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๕) พัฒนาท่าเทียบเรือ Cruise แห่งใหม่ ที่จังหวัดกระบี่ และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Home Port ของเรือ Cruise ในภูมิภาค 
                     ๑.๒ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการพัฒนาท่าเทียบเรือส าราญ (Yacht) และท่าเทียบเรือโดยสาร
เพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) โดยแผนเริ่มจากปี ๒๕๕๘ สิ้นสุดในปี ๒๕๖๑ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ ผู้บริหารท่าเรือ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                     ๑.๓ มอบหมายกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์เร่งพิจารณาหาผู้ประกอบการท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตเพื่อให้
สามารถปรับปรุงท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตให้มีความพร้อมในการรองรับเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) ได้โดยเร็ว 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ   
การทบทวนความเหมาะสมในการเลือกพื้นที่พัฒนาท่าเรือดังกล่าว กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าควรให้ความส าคัญกับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดท าแผนการการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ ากัดและบ าบัดของเสียจากเรือ และ
เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าท่าในการก ากับดูแลเพื่อรองรับจ านวนท่าเรือและเรือส าราญที่จะเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ ควรศึกษา
ทางเลือกและรูปแบบการลงทุนให้ชัดเจน โดยอาจพิจารณามาตรการส่งเสริมให้เอกชน และ /หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ที่มีศักยภาพเป็นผู้พัฒนาและด าเนินงานท่าเทียบเรือส าราญ (Yacht) ตลอดจนการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

ด าเนินการท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) และเห็นควรมอบหมายกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ 
พิจารณาความเหมาะสมบทบาทของท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตในการรองรับเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) รวมทั้ง         
เร่งพิจารณาหาผู้ประกอบการท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาท่าเทียบเรือส าราญ (Yacht) และเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ (Cruise) ให้กระทรวงคมนาคมสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือ รวมทั้งให้พิจารณา
จัดท าแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเรือส าราญ (Yacht) และเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) ให้เช่ือมโยงกับ
แม่น้ าเจ้าพระยาด้วย 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม  
เร่ือง รายงานสถานการณ์น้ าและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานสถานการณ์น้ าในปัจจุบัน และเห็นชอบการลดปริมาณการปล่อยน้ าจาก ๔ เขื่อนหลักในลุ่มน้ า
เจ้าพระยา และแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ ประเทศไทยมีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ านวน ๓๓ แห่ง ปัจจุบันมีปริมาตรน้ าในอ่างฯ ๓๒,๐๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๔๖ (ปริมาตรน้ าใช้การได้ ๘,๕๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๘) ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ ที่มีปริมาตร
น้ าในอ่างฯ ๓๒,๗๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๖ (ปริมาตรน้ าใช้การได้ ๙,๒๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๐) 
                    ๑.๒ สภาพน้ าในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาตรน้ าในเขื่อน 
๗,๒๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๙ (ปริมาตรน้ าใช้การได้ ๕๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓) ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี ๒๕๕๗ ที่มีปริมาตรน้ าในเขื่อน ๗,๓๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๐ (ปริมาตรน้ าใช้การได้ ๖๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๔) 
                    ๑.๓ คาดการณ์ว่า ฤดูฝนในปี ๒๕๕๘ จะมีระยะเวลาสั้น ปริมาณฝนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมจะตกน้อย
อย่างต่อเนื่อง และจะเริ่มตกชุกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจจะเกิดภาวะภัยแล้งอีกครั้งในช่วงปลายฤดูฝน คือ ปลายเดือน
พฤศจิกายน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถรักษาระบบนิเวศไว้ได้ จึงเห็นควรให้ลดปริมาณ
การปล่อยน้ าจาก ๔ เขื่อนหลักในลุ่มน้ าเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์    
ที่เดิมปล่อยน้ ารวมกันประมาณ ๒๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ลดลงเหลือประมาณ ๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และขอให้หน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเตรียมการรองรับปัญหาภัยแล้งท่ีอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูฝนด้วย 
                    ๑.๔ โครงการบริหารจัดการน้ าปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม คือ การขุดลอกคูคลอง การขุดบ่อใหม่ 
การขุดท้องน้ า การพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ และการพัฒนาอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก แบ่งเป็น ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๒,๑๗๓ โครงการ 
และปี ๒๕๕๘ จ านวน ๓,๐๙๕ โครงการ ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๗๕ มีปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น ๑,๐๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
                    ๑.๕ แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ การช่วยเหลือน้ าอุปโภคบริโภค การปรับงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการจ้างแรงงานประชาชนในพื้นที่ การขุดสระน้ าในไร่นาเพิ่มขึ้นโดยเน้นในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ า 
การขุดแก้มลิง/บ่อน้ า การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลในหมู่บ้านแล้งและท่วมซ้ าซาก การเร่งซ่อมแซมถนนที่ทรุดจากน้ าลด และการใช้
ศูนย์ด ารงธรรมในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ 
                ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งแนวทาง
เตรียมการเพื่อป้องกันสถานการณ์น้ าขาดแคลน โดยให้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ า     
ในปัจจุบัน และการลดปริมาณการปล่อยน้ าจากเขื่อนต่าง ๆ เป็นรายต าบลหรือรายอ าเภอ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ า    
ในขณะนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ าขาดแคลน โดยให้ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนทั้งชุมชนเมืองและภาคเกษตรกรรม     
ในการประหยัดการใช้น้ าในช่วงเวลานี้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ าในระยะต่อไปเพื่อให้สามารถเตรียมการ
รองรับได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งด้วย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ประกอบด้วย     
(๑) การแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน ได้แก่ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยน้ าจากเขื่อน การรณรงค์
เพื่อช่วยกันประหยัดน้ า และการบริจาคและจัดหาน้ าดื่ม และ (๒) การด าเนินโครงการตามแผนบริหารจัดการน้ า ได้แก่ การก าหนด 
ให้ภัยแล้งเป็นวาระแห่งชาติ การจัดท าแผนงานโครงการระยะที่ ๑-๓ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก และมอบหมาย
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง  
กลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป ดังนี้ ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้
ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ควรจัดให้มี (๑) มาตรการด้านการสร้างงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ 
(๒) มาตรการด้านการฟื้นฟูและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และ (๓) มาตรการด้านการปรับโครงสร้างการผลิต 
การส่งเสริมอาชีพและการเตรียมการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านภัยธรรมชาติในระยะยาว ในการนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับผิดชอบ
ในการด าเนินการก าหนดแนวทางและวิธีการตามมาตรการดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงความเป็นธรรมของประชาชนแต่ละกลุ่มที่ได้รับ
ความเดือดร้อน การสร้างความสามัคคีของประชาชนในพ้ืนท่ี และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง      

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ดังนี้ 
                    ๑.๑ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกมิติ 
ส าหรับประชาชนท่ัวประเทศ ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในกรณีที่มี
วงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งไม่พอ ให้จังหวัดสามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมต่อกระทรวงการคลังได้ 
                    ๑.๒ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวางหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
                    ๑.๓ ให้ส านักงบประมาณและกระทรวงการคลังด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
                ๒. ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการตามนัยข้อ ๗ ของระเบียบฯ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
สามารถขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบูรณาการการท างานในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน และจัดท ามาตรการ
รองรับภัยแล้งในระยะต่อไปร่วมกัน รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทราบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ 
     คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการให้ด าเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวง 
มหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑,๑๗๓ บ่อ แยกเป็นพื้นที่ที่มีไฟฟ้า จ านวน ๙๒๘ บ่อ 
และไม่มีไฟฟ้า จ านวน ๒๔๕ บ่อ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

                    ๑.๒ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลง
จุดด าเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๓ ภายหลังด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว ให้มีการจัดท าทะเบียนคุม และระบุพิกัดที่ตั้งให้ชัดเจน พร้อมทั้ง 
ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการใช้ประโยชน์และบ ารุงรักษาต่อไป 
                ๒. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินโครงการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จากโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ าเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ภายใต้แผนงาน/โครงการบูรณะแหล่งน้ าเดิม
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีวงเงินเหลือจ่ายภายในกรอบวงเงิน 
๓๗๔,๒๖๘,๗๖๙ บาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และราคามาตรฐานเดียวกับ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ
อีกครั้งหนึ่ง ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานในการสูบน้ าในพ้ืนท่ีขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลที่ไม่มีไฟฟ้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ  และปริมณฑล 
โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมการเตรียมความพร้อมฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผล   
การประชุมได้ ดังนี ้
                ๑. ให้ทุกหน่วยงานยังคงภารกิจในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าท่วม และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา 
                ๒. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วย และรายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสรุปผลเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
                ๓. ให้หน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนภาคเอกชนผู้รับเหมาก่อสร้างเส้นทางคมนาคม เป็นต้น ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะอุดตันเส้นทางการระบายน้ า 
                ๔. ให้กรุงเทพมหานครเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี ในการร่วมจัดการกรณีขยะที่มาอุดตันทางน้ า และ
สร้างปัญหาให้กับระบบสูบน้ า 
                ๕. ให้กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับข่าวสารเพื่อการแจ้งเตือนประชาชนในการสัญจรในพื้นท่ีการจราจร
ติดขัดในช่วงฝนตกหนักจากกองบังคับการต ารวจจราจร (บก.๐๒) และเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนให้มากขึ้น 
                ๖. ในอนาคตสถาบันอาชีวะในทุกจังหวัดจะปฏิบัติการขยายผลในภารกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัด ผ่านทางส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศ 
                ๗. ให้แต่ละหน่วยงานจัดท าช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ โดยเฉพาะในระดับหัวหน้าชุด
ปฏิบัติการที่ต้องมีความพร้อม และสามารถสื่อสารกันได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เมื่อเกิดปัญหาในแต่ละแห่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง แนวทางประหยัดน้ าในหน่วยงานภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการประหยัดน้ าในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ    
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ า โดยให้
หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้ าอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ และรายงานผลทุกเดือน ตามที่กรมทรัพยากรน้ าในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ 

 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘         
(เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย     
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖) ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
                    ๑.๑ ทบทวนมติที่ใช้ข้อความว่า “ปัญหาภัยแล้ง” ให้เป็น “ปัญหาภัยพิบัติ” เพื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ครบถ้วนทุกมิติ ทุกสถานการณ์ภัย และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในขณะนี้ได้ 
                    ๑.๒ ก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติโดยด่วน และ
รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อให้สามารถด าเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และทันการณ์ โดยให้ครอบคลุมทุกมิติและภัยพิบัติทุกประเภท เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยอื่น ๆ ทั้งการป้องกัน การแก้ไข และ    
การฟื้นฟูตามห้วงระยะเวลา ท้ังนี้ ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) 
 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง การเสนองบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเสนอของบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 
รวมทั้งผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี ้
                ๑. องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียได้เสนอของบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ จ านวน ๔,๔๔๐,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operation Expenditure) จ านวน ๔,๓๕๓,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และค่าใช้จ่ายที่เป็นทุน (Capital 
Expenditure) จ านวน ๘๗,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๘๓ หรือ ๗๙,๖๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
ในปี ๒๕๕๘ 
                ๒. ที่มาของเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ ได้เสนอขอใช้เงินจากปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไรในไตรมาสสุดท้าย  
ของปี ๒๕๕๘ จ านวน ๓,๘๙๖,๐๕๙.๑๒ ดอลลาร์สหรัฐ และงบประมาณเหลือจ่ายของปี ๒๕๕๗ จ านวน ๕๔๔,๕๔๐.๘๘ ดอลลาร์สหรัฐ 
                ๓. ในปี ๒๕๕๙ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียจะมีรายได้จากค่าภาคหลวง จ านวน ๒๘๒.๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไร จ านวน ๖๓๔.๗๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณการรายได้รวมขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซียในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ราว ๙๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพ่ือเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟ้า 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. วงเงินลงทุน
รวม ๙๔,๐๔๐ ล้านบาท และขออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจ าปี ๒๕๕๘ ส าหรับโครงการดังกล่าว จ านวน ๕.๓ ล้านบาท 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้ กฟผ. ด าเนินโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. วงเงินลงทุนรวม ๑๒,๒๔๐ ล้านบาท 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ    
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เกี่ยวกับการจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การพิจารณาก าหนดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ควรค านึงถึงสภาพพื้นที่จริงในปัจจุบันประกอบด้วย และในการด าเนินโครงการ
อื่น ๆ ในอนาคตควรพิจารณาหลีกเลี่ยงด าเนินการในพื้นที่ที่จะเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่า  C พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่ที่มี
ความส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และควรศึกษาทางเลือกอื่นเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ 
และทรัพยากรธรรมชาติที่อาจไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมหรือทดแทนได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นส าคัญ รวมทั้งควรบริหารและควบคุมการด าเนินงานให้มีต้นทุนที่ประหยัดมากที่สุด โดยค านึงถึงการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ควรด าเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชน     
ในพื้นที่ท่ีแนวสายส่งพาดผ่านตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ และควรบริหารจัดการการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบริหาร
ต้นทุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้กระทบต่อภาระค่าไฟฟ้าที่จะเรียกเก็บจากประชาชนมากเกินความจ าเป็น เป็นต้น 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

     ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีกระยะหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มี   
การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษี  
มูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะครบระยะเวลาการปรับลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จากเดิมร้อยละ ๑๐ โดยให้ยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๖.๓ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา    
๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙     
เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งรัดการปฏิรูประบบภาษีอากรและโครงสร้างอัตราภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ทั้งระบบ ซึ่งรวมทั้งอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้มีความพร้อม
ต่อการประกาศใช้เมื่อเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวท่ีเข้มแข็งมากขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 

     ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

     ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมช้ีแจงว่า จากผลการศึกษาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระบุว่าโครงการมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) สูง จากการเชื่อมโยงระหว่างเมือง การลด
ปัญหาการจราจรติดขัด การเพิ่มของมูลค่าที่ดินตลอดแนวโครงการ แต่เป็นโครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ต่ า จึงท าให้
เอกชนไม่สนใจที่จะร่วมลงทุนในโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า 
โครงการมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมมากกว่า ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่า หนี้สาธารณะในปัจจุบัน
อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้เพราะไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลัง โดยมีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ ๕.๘๗ 
เท่านั้น 
                ๒. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-
กาญจนบุรี วงเงินลงทุนรวม ๕๕,๖๒๐ ล้านบาท ประกอบด้วย การด าเนินโครงการก่อสร้างฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้าง วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๐,๒๐๐ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังด าเนินการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศที่เหมาะสม
เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงิน ๕,๔๒๐ ล้านบาท ส านักงบประมาณได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้ว จ านวน ๕๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือให้กรมทางหลวงเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการระยะที่ ๑ ให้ก าหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ส่วนการด าเนินโครงการในส่วนท่ีเหลือให้ก าหนดเป็นระยะที่ ๒ ต่อไป 
                ๓. โดยที่โครงการตามที่กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) เสนอในครั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ      
ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว เมื่อปี ๒๕๔๑ ซึ่งระยะเวลาได้ผ่านมาแล้ว ๑๗ ปี อาจท าให้
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ด าเนินโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น ให้กรมทางหลวงตรวจสอบสภาพพื้นที่ ดังกล่าว และหากมี
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) เสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการตามขั้นตอนก่อนด าเนินการต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด การก าหนดอัตราค่าผ่านทางที่เหมาะสม ตลอดจนเร่งพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบ
ต้นทุน O&M ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในระยะยาวระหว่างกรณีกรมทางหลวงด าเนินการ O&M เอง กับกรณี   
การให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ O&M เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการดังกล่าว
ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป    
และให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีที่เห็นว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการอื่น ๆ ของกระทรวงคมนาคม 
ควรด าเนินการในลักษณะที่ไม่เป็นภาระหนี้สาธารณะของประเทศ โดยให้มีการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๕. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ร่วมกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาแนวทางการจัดท าระบบการกักเก็บน้ า และการส่งน้ าควบคู่กับการด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษดังกล่าว เช่น    
การสร้างท่อส่งน้ าขนาดใหญ่ใต้พื้นท่ีโครงการ แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด ของกรมทางหลวง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมช้ีแจงว่า จากผลการศึกษาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด ระบุว่าโครงการมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) สูง จากการเช่ือมโยงระหว่างเมือง การลด
ปัญหาการจราจรติดขัด การเพิ่มของมูลค่าที่ดินตลอดแนวโครงการ แต่เป็นโครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ต่ า จึงท าให้
เอกชนไม่สนใจที่จะร่วมลงทุนในโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า 
โครงการมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมมากกว่า ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่า หนี้สาธารณะในปัจจุบัน
อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้เพราะไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลัง โดยมีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ ๕.๘๗ 
เท่านั้น 
                ๒. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ สายพัทยา-มาบตาพุด 
วงเงินลงทุนรวม ๒๐,๒๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน วงเงิน ๑๔,๒๐๐ ล้านบาท โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียม
ผ่านทางตามแผนประมาณการรายจ่ายที่ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท       
ส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้แล้ว จ านวน ๑,๔๔๐ ล้านบาท และเสนอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รองรับไว้ จ านวน ๓,๖๐๐ ล้านบาท ส่วนที่ขาดอีก จ านวน ๙๖๐ ล้านบาท 
ให้กรมทางหลวงเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการ
ระยะที่ ๑ ให้ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ส่วนการด าเนินโครงการในส่วนที่เหลือให้ก าหนดเป็น
ระยะที่ ๒ ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าผ่านทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้มีความเหมาะสม การเพิ่มบทบาทภาคเอกชน 
ในกิจกรรมการบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทั้งในส่วนท่ีเปิดให้บริการแล้วและที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ รวมทั้งหารือกับกระทรวงการคลังในการพิจารณาแนวทางหรือรูปแบบการบริหารเงินกองทุน
ค่าธรรมเนียมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการน าไปพัฒนาลงทุนก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเส้นทาง    
อื่น ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) 
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตของ
นายกรัฐมนตรีที่เห็นว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการอื่น ๆ ของกระทรวงคมนาคมควรด าเนินการในลักษณะไม่เป็นภาระ   
หนี้สาธารณะของประเทศ โดยให้มีการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ร่วมกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาแนวทางการจัดท าระบบการกักเก็บน้ าและการส่งน้ าควบคู่กับการด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษดังกล่าว เช่น     
การสร้างท่อส่งน้ าขนาดใหญ่ใต้พื้นท่ีโครงการ แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ของกรมทางหลวง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมช้ีแจงว่า จากผลการศึกษาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระบุว่าโครงการมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) สูง จากการเช่ือมโยงระหว่างเมือง 
การลดปัญหาการจราจรติดขัด การเพิ่มของมูลค่าที่ดินตลอดแนวโครงการ แต่เป็นโครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ต่ า 
จึงท าให้เอกชนไม่สนใจที่จะร่วมลงทุนในโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า 
โครงการมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมมากกว่า ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่า หนี้สาธารณะในปัจจุบัน
อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้เพราะไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลัง โดยมีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ ๕.๘๗ 
เท่านั้น 
                ๒. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-
สระบุรี-นครราชสีมา วงเงินลงทุนรวม ๘๔,๖๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย การด าเนินโครงการก่อสร้างฯ ด้วยวิธีการประกวดราคา



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

จ้างเหมาก่อสร้าง วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๙๗๐ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังด าเนินการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศ    
ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ และค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน วงเงิน ๖,๖๓๐ ล้านบาท ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรร
ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินดังกล่าวตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ท้ังนี้ ในการด าเนินโครงการ 
ระยะที่ ๑ ให้ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ส่วนการด าเนินโครงการในส่วนที่เหลือให้ก าหนดเป็น
ระยะที่ ๒ ต่อไป 
                ๓. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทางในการด าเนินโครงการให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ส่งรายงาน
การเปลี่ยนแปลงในส่วนดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณา 
รวมทั้งเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
การก าหนดอัตราค่าผ่านทางที่เหมาะสม ตลอดจนเร่งพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน  
O&M ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในระยะยาวระหว่างกรณีกรมทางหลวงด าเนินการ  O&M เอง กับกรณีการให้
เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ O&M เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการดังกล่าวให้
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป และ  
ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีที่เห็นว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการอื่น ๆ ของกระทรวงคมนาคม
ควรด าเนินการในลักษณะที่ไม่เป็นภาระหนี้สาธารณะของประเทศ โดยให้มีการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๕. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ร่วมกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาแนวทางการจัดท าระบบการกักเก็บน้ าและการส่งน้ าควบคู่กับการด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษดังกล่าว เช่น     
การสร้างท่อส่งน้ าขนาดใหญ่ใต้พื้นท่ีโครงการ แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง รายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นส าหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสิต ระยะที่ ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น 
รวมทั้งสัญญาเงินกู้ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ ๒ โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ได้มีการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลไทย และ  H.E. Mr. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ าประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลญี่ปุ่น รวมทั้งได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
เป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลไทย และ Mr. Shuichi Ikeda หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) 
ส านักงานประจ าประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในนาม JICA ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ ๒ 
วงเงิน ๓๘,๒๐๓ ล้านเยน ทั้งนี้ รายละเอียดหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีสาระส าคัญและ
เงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติทุกประการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ     
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งหาข้อยุติในหลักการของขอบเขตการรับภาระการลงทุนค่าใช้จ่ายงานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล 
ตู้รถไฟฟ้า ค่าจ้างที่ปรึกษา งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วง   
บางซื่อ-ตลิ่งชัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน รวมทั้งให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
และกระทรวงคมนาคมเร่งศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโครงการและน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน เพื่ อเพิ่ม   
ความมั่นใจว่าจะสามารถเปิดให้บริการรถได้ทันทีภายหลังจากที่การก่อสร้างงานโยธาของโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง    
ช่วงบางซื่อ-รังสิตแล้วเสร็จ โดยให้ครอบคลุมถึงการพิจารณารูปแบบการเดินรถ ความพร้อมของบุคลากร แผนการซ่อมบ ารุง    
ระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั้งโครงการ และผลกระทบต่อฐานะการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง         
แผนบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทางรถไฟร่วมกันระหว่างการเดินรถไฟประเภทต่าง ๆ เช่น รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง เป็นต้น       
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการของประเทศ (กบส.) คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีผลการประชุมที่ส าคัญประกอบด้วย ความคืบหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
การเกษตร ความคืบหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ าปี ๒๕๕๗ รายงานผล
การพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ ของกรมทางหลวง แนวทางการขับเคลื่อนระบบ  National 
Single Window เพื่อยกระดับการอ านวยความสะดวกทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation) และแนวทาง     
การพัฒนาระบบขนส่งชายฝั่งและล าน้ าภายในประเทศ ของกรมเจ้าท่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
                    ๒.๑ การพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ ของกรมทางหลวง ประกอบด้วย
ศูนย์บริการพักรถบรรทุก ๑๓ แห่ง และจุดจอดพักรถบรรทุก ๒๖ แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดสรรงบประมาณ    
ให้โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุกบริเวณสถานีตรวจสอบน้ าหนัก โนนสูง (ขาออก) ในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพัน
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ส าหรับโครงการน าร่องศูนย์บริการพักรถบรรทุก ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา เห็นควรให้ใช้แนวทางการให้เอกชนรับด าเนินการบริหารจัดการในลักษณะเช่าเหมาประกอบธุรกิจแทนการจัดสรร
งบประมาณ และแผนการด าเนินงานพัฒนาศูนย์บริการฯ และจุดจอดพักรถในส่วนที่เหลือจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แล้ว
เสร็จตามแผนพัฒนาจุดพักรถบรรทุก ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๗) ตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ของประเทศ ตามความเหมาะสมต่อไป 
                    ๒.๒ การพัฒนาระบบขนส่งชายฝั่งและล าน้ าภายในประเทศ ของกรมเจ้าท่า ได้จัดสรรงบประมาณให้เพื่อด าเนินการ
ขุดลอกร่องน้ าเศรษฐกิจ จ านวน ๕ ร่องน้ า เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขุดลอกร่องน้ า 
จ านวน ๑๖ ร่องน้ าทุกปีงบประมาณแล้ว ก็เห็นควรให้กรมเจ้าท่าจัดท าแผนการด าเนินงานตามล าดับความส าคัญและความจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป ส าหรับการปรับเพิ่มท่าเรือเพื่อสนับสนุนนโยบายในการส่ งเสริมการขนส่งทางน้ า
เพิ่มเติมอีก ๑ ประเภท นั้น เห็นควรให้กรมเจ้าท่าและกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์หารือเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนท่ีจะด าเนินการ
ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงานศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม และให้ค าปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน  
 โครงการทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน ของกรมทางหลวง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติให้กรมทางหลวงเปลี่ยนแปลงรายการจากงานศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมและให้ค าปรึกษาในการคัดเลือก
เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต -บางปะอิน เป็นงานศึกษา
และวิเคราะห์ความเหมาะสมแนวทางการให้เอกชนด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M) จ านวน ๒ โครงการ คือ โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ภายในกรอบวงเงิน
จ านวน ๔๐ ล้านบาท โดยผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ ตลอดจนปฏิบัติ
ตามประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ถูกต้องครบถ้วน และขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ
พร้อมกับด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยด่วนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. อนุมัติยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (รายงานสถานภาพ ภาพรวม
ด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) จากการก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นการก่อหนี้ผูกพัน
รายการงานศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมแนวทางการให้เอกชนด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ภายในวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมแนวทางการให้เอกชนด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

เมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ควรพิจารณาศึกษาให้มี
ความครอบคลุมเรื่องแนวทางบริหารจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่สถานที่พักของผู้ใช้ทาง เพื่อเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ให้กับโครงการ
ดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาแนวทางการบริหารเงินกองทุนค่าธรรมเนียมของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ 
(กรุงเทพ-ชลบุรี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการน าไปพัฒนาลงทุนก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเส้นทาง
อื่น ๆ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 

     ๖.๑๓ ปรับโครงสรา้งการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

     ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
ตามที่ คนร. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบและเห็นชอบผลการพิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ ๖ แห่ง และมอบหมายให้
กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
                          ๑.๑.๑ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการก ากับและติดตามการด าเนินการ   
ตามมติ คนร. ที่เห็นชอบในหลักการให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
(บมจ. กสท) ให้ความส าคัญเร่งด่วนในการใช้ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคม โดยการเจรจายุติข้อพิพาทกับคู่สัญญาเอกชนต้องอยู่
บนพื้นฐานตามที่ คนร. เห็นชอบ และให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว รวมทั้งให้ชะลอการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ออกไปก่อน เพื่อปรับปรุงขอบเขตการศึกษาให้สอดคล้องกับมติ คนร. 
                          ๑.๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรดัการพจิารณาการประเมนิผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการรถไฟทางคู่ให้แล้วเสร็จตามก าหนด และให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) จัดท าแนวทางการให้เอกชนเข้าร่วมการเดินรถในรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail link : ARL) โดยให้
เอกชนด าเนินการร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ด้วย ซึ่งรวมถึงด าเนินการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ส่วนต่อขยายไปถึงท่าอากาศยานดอนเมืองและอู่ตะเภา 
                          ๑.๑.๓ ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการศึกษา (๑) การก าหนดเส้นทางเดินรถขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง โดยให้ ขสมก. เดินรถในเส้นทางหลักและก าหนดแนวทางการออกใบอนุญาต 
และด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ ที่ให้ ขสมก. เป็นผู้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใน ๖๐ วัน (๒) จัดท ารายละเอียดการด าเนินงาน    
ที่จ าเป็นในการให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทั้งหมดโดยตรงและก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ
ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยเร็ว และ (๓) ก ากับดูแลให้ ขสมก. ด าเนินการจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้เป็นไปตามแผน 
รวมถึงให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการของรถโดยสาร NGV งวดที่ ๑ เพื่อทบทวนแผนการจัดซื้อรถโดยสาร NGV งวดที่ ๒ 
รวมทั้งเห็นชอบให้กรมการขนส่งทางบกศึกษาการปฏิรูปเส้นทางเดินรถให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
                           ๑.๑.๔ ให้รองนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานเพื่อหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ  Bad Bank และสัดส่วน
การถือหุ้นของกระทรวงการคลังในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในอนาคต โดยให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๑.๒ รับทราบและเห็นชอบผลการพิจารณาและมติเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง   
และขนาดย่อม (SMEs) และมอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด าเนินการตามผลการพิจารณา  
และมติ คนร. 
                    ๑.๓ รับทราบและเห็นชอบผลการด าเนินงานของ คนร. และมอบหมาย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

                          ๑.๓.๑ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งในส่วนกรรมการ
โดยต าแหน่งที่ขัดหลักธรรมาภิบาลที่ดี [กรรมการรัฐวิสาหกิจต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และไม่เป็นผู้ก ากับดูแลรายสาขา 
(Regulator)] 
                          ๑.๓.๒ ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับสัดส่วน
การจ าหน่ายหุ้นและการถือหุ้นในบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
                ๒. ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการให้ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐมากขึ้น รวมถึงการลงทุนขนาดใหญ่ควรค านึงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วย การจัดตั้ง
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเพื่อก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด การปรับปรุงกระบวนการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
 

     ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง การด าเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกจิ (กรอ.) (การแก้ไข 
 ปัญหาการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 

     ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาไปก่อนหน้าแล้ว ได้แก่ การซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย การออกหน่วย mobile service อ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ 
อบรมและออกใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือ ช่างเครื่องเรือ และใบอาชญาบัตรท าการประมง 
                    ๑.๒ เห็นชอบแนวทางด าเนินการและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
                          ๑.๒.๑ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานต่างด้าวพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ
ประมง ทั้งเรื่องข้อก าหนดประเภทของงานที่จะให้คนต่างด้าวท างานได้เพิ่มเติม (ช่างเครื่องมือ) และการให้บริการขยายเวลาการจดทะเบียน
แรงงานประมง 
                          ๑.๒.๒ มอบหมายกระทรวงกลาโหมพิจารณาการน าทหารเกณฑ์ที่ปลดประจ าการของกองทัพบกเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเป็นนายท้ายเรือและช่างเครื่องตามความสมัครใจเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยและเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อก าหนดของกฎหมาย 
                          ๑.๒.๓ มอบหมายกรมประมงด าเนินการหามาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการเพื่อป้องกันและขจัดการท าประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) และให้    
รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม  
ควรพิจารณาทั้งในมาตรการระยะสั้นและระยะปานกลาง โดยมาตรการในระยะสั้น ควรให้ความส าคัญกับกลุ่มชาวประมง แรงงาน
ประมง และผู้ประกอบการด้านการประมง ที่ไม่สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขของ ศปมผ. ได้ หรือไม่ประสงค์จะกลับคืนสู่อาชีพ
ประมงทะเลอีก ให้ได้มีความรู้และช่องทางในการประกอบอาชีพและรายได้ทางเลือก พร้อมทั้งมีทุนสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นต่อ 
การสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นอาชีพใหม่ ส าหรับมาตรการระยะปานกลาง ควรให้ความส าคัญกับการศึกษาวิจัยถึงศักยภาพ   
ทางทะเลของไทย เพื่อรับทราบถึงจ านวนเรือประมงและปริมาณและแนวทางการท าประมงที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นขอบเขต      
การด าเนินงานในการจูงใจ เพื่อลดจ านวนเรือประมงและการท าประมงทะเลทั้งระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถ       
ท าการประมงได้อย่างยั่งยืน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ และครั้งที ่๒/๒๕๕๘   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเห็นชอบผลการพิจารณาและมติ กนย. ในการประชุมดังกล่าว 
ตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ โดยมีมติรับทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ
ผ่านมาแล้ว และเห็นชอบในหลักการให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการด้านยางพาราภายใต้กรอบนโยบายเดิมที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบไว้แล้ว โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคและจุดอ่อนของโครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการแล้ว    
ในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอของภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ
ในปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ รวมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้แต่ละหน่วยงานเร่งด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายโดยเร็ว และให้สามารถ
เช่ือมโยงไปสู่การด าเนินการของการยางแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งต่อไป รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยที่จะ
จัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... มีบทบาทหลักในการบูรณาการองค์ความรู้ และข้อคิดเห็นจากทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ยางพาราฉบับใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
น าไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืนของการพัฒนา ส าหรับโครงการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ยางใช้ภายใน 
ประเทศ ให้หน่วยงานภาครัฐในทุกกระทรวงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถอ้างอิงคุณสมบัติที่ระบุไว้ในตาม มอก . ๒๖๘๒-
๒๕๕๘ เม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์ และ มอก. ๒๖๘๓-๒๕๕๘ พื้นสังเคราะห์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินและขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งขออนุมัติในหลักการ

ให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการการเพิ่มกรอบวงเงินของโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี จากเดิมวงเงิน 
๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๙,๓๔๑,๓๖๔,๗๐๐ บาท ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการจากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒) 
                ๒. อนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น    
จากวงเงินเดิม ๘๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๘๙๖,๖๐๓,๖๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ    
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙ 
                ๓. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานสามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการ
จัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคาจ่ายค่าชดเชยพเิศษ
แทนการจัดสรรแปลงอพยพ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็ น
ประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน ๙ ส านักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของส านักงบประมาณเกี่ยวกับวงเงินค่าที่ดินซึ่งสูงกว่าวงเงินค่าก่อสร้าง 
กรมชลประทานจะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับ ส่วนการจัดการค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ 
ควรด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เคยอนุมัติ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน  
ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการจ่ายค่าที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ค่าอุทธรณ์ราคาค่าที่ดิน 
และค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ ให้ถือตามมติคณะกรรมการก าหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ และคณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคาค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรร
แปลงอพยพ เป็นที่สิ้นสุด และความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

ภาครัฐที่เห็นควรให้เพิ่มผู้แทนกรมธนารักษ์เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคาค่าจ่ายชดเชยพิเศษแทนการจัดสรร
แปลงอพยพ และเมื่อมีการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวแล้ว ให้ติดประกาศในที่สาธารณะ ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอ และที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นต้น เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องจากภาคประชาชน รวมทั้งการด าเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติ
จะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน และขออนุมัติผ่อนผันให้กรมชลประทาน      

เข้าท าประโยชน์เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน เนื้อที่ ๑,๗๖๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ า
ห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ส าหรับการขอผ่อนผันให้กรมชลประทานเข้าใช้พื้นที่หรือให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เข้าท าไม้ได้นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อด าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่านก่อนเข้าใช้พื้นที่ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วเพื่อประโยชน์ของรัฐ และให้น าความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการออกพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน และให้กรมชลประทาน
ประสานงานด าเนินการตามระเบียบ โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ก ากับดูแลการใช้พื้นที่ตั้งแต่แรก
จนกระทั่งได้รับพื้นที่คืนจากกรมชลประทานตามข้อเสนอของคณะกรมการอุทยานแห่งชาติเพื่อไม่ให้เกิดการท ากิจกรรมใด ๆ       
ที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เพื่อเป็นเง่ือนไขในการด าเนินการต่อไป 
 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘       
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ     
สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. ภาวะอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมาร้อยละ ๙.๔ แต่ลดลงร้อยละ ๗.๖ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมส าคัญที่ลดลง อาทิ Hard Disk Drive 
รถยนต์ โทรทัศน์ เบียร์ และเครื่องประดับ โดยกลุ่มที่ผลิตเพื่อตอบสนองในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ ๓๐) ยังคงขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๑.๔๓ อาทิ การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม การเปิดปิดโรงงาน มีโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ 
จ านวน ๓๗๓ ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ร้อยละ ๖.๙ และโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการ จ านวน ๑๒๖ ราย มากกว่าเดือน
เมษายน ๒๕๕๘ ร้อยละ ๔๓.๑๘ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีจ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ทั้งสิ้น ๓๐๖ โครงการ เงินลงทุน ๔๘,๒๕๐ ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ ๓๕.๐๓ และ ๘๓.๘ ตามล าดับ การน าเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมือกล มีมูลค่า ๑,๐๑๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ   
หดตัวร้อยละ ๑๕.๓ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีปริมาณทั้งหมด จ านวน 
๑๐,๖๑๐.๘ ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๕ จากเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (๙,๔๒๗.๗ ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง) และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒.๓ จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗ (๑๐,๓๒๗.๙ ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
                ๒. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับประเทศส าคัญในเอเชีย การผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมไทยเมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI) เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ติดลบหรือหดตัวร้อยละ ๗.๖ อุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลให้การผลิตลดลง คือ Hard Disk Drive รถยนต์ 
โทรทัศน์ เบียร์ และเครื่องประดับ เป็นต้น โดยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้และไต้หวัน หดตัวร้อยละ ๒.๘ และ
ร้อยละ ๒.๖ ตามล าดับ ส าหรับข้อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ยังไม่มีการเผยแพร่ แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวร้อยละ ๔.๑ และ ๕.๘ ตามล าดับ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค้ าประกันสินเชื่อโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค้ าประกันสินเช่ือโครงการ Portfolio Guarantee Scheme 
(PGS) ระยะที่ ๕ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขโครงการ PGS ระยะที่ ๕ ในส่วนของวงเงินค้ าประกันในส่วนที่เหลือ จ านวน 
๘๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยก าหนดให้ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการคิดอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการในอัตราไม่เกิน MLR+๒       
และก าหนดให้จ่ายค่าประกันชดเชยกรณีที่เป็นภาระค้ าประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Guarantee : NPGs)      
ทั้งโครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค้ าประกัน และจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ าประกัน SMEs แต่ละราย  
(Coverage Ratio per SMEs) เป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๐ ของภาระประกัน (สถาบันที่เข้าร่วมโครงการรับภาระในส่วนร้อยละ ๓๐    
ที่เหลือ) 
                    ๑.๒ งบประมาณเพื่อด าเนินการตามโครงการ PGS ระยะที่ ๕ เพิ่มเติมอีกจ านวน ๓,๘๐๕ ล้านบาท โดยให้
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เบิกจ่ายตามภาระที่เกิดขึ้นจริงโดยท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังด าเนินโครงการ PGS ระยะที่ ๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค้ าประกันสินเช่ือที่ขอ
ปรับปรุงใหม่ควบคู่กับ Guarantee Scheme ระยะที่ ๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเดิมไปก่อนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ
ที่มีข้อผูกพันตามกรอบวงเงินค้ าประกันสินเช่ือเง่ือนไขเดิม ส าหรับภาระงบประมาณเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ      
ในการค้ าประกันสินเช่ือโครงการที่ปรับปรุงแล้วจะมีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรให้ บสย. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยในส่วนของการชดเชยค่าประกันชดเชยรายปี ให้ บสย. ใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียม
ค้ าประกันสินเช่ือของโครงการก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ 

                  ๓. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  PGS ระยะที่ ๕      
ตามช่วงระยะเวลา ซึ่งหากไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ให้ยุติการด าเนินการโครงการดังกล่าวทันที และความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เห็นควรก าหนดกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่สมควรได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วม
โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง 
มีความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเห็นควรให้มีหลักการด าเนินการทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ควบคู่กันไป 
โดยการก าหนดวงเงินให้ชัดเจนและให้มีการประเมินผลการด าเนินการ หากหลักการใหม่ใช้ได้ดี ก็สามารถยกเลิกหลักการเดิมได้ 
รวมทั้งให้มีการรายงานผลการด าเนินการเมื่อครบ ๓ เดือนให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง มาตรการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบมาตรการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : 
SMEs) โดยน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่  SMEs อย่างครบวงจร 
โดยจัดหาผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ค าปรึกษา รวมถึงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของ SMEs เฉพาะราย และให้การสนับสนุนในส่วนที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของ SMEs แต่ละราย วงเงินงบประมาณ      
ในการด าเนินการ จ านวน ๕,๘๓๖.๑ ล้านบาท ระยะเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสนอ โดยงบประมาณในการด าเนินการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ านวน ๑๖๕ ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือให้ใช้จ่ายจากที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นโครงการน าร่องในปีแรกก่อน 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เห็นควรก าหนดกลุ่ม SMEs เป้าหมายของโครงการและวงเงินสนับสนุนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและศักยภาพของ SMEs 
ในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับ SMEs โดยเฉพาะ
การสรรหาบุคลากรทั้งที่ปรึกษาเทคโนโลยีและผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางให้มีจ านวนเพียงพอสอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
และจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อน าไปสู่ การปรับปรุงแผน    
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ควรประสานการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดและเช่ือมโยงการท างานในการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อลดความทับซ้อน
กับภารกิจ/แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานอื่นด าเนินการอยู่แล้ว ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรการดังกล่าว และจัดท าแผนปฏิบัติการ ซึ่งบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะการด าเนินการ
ของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) และช่วงการส่งต่อไปสู่การปฏิรูปและให้รัฐบาลต่อไป (ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป) โดยก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน สามารถติดตาม และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้    
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวเมื่อด าเนินโครงการน าร่องครบ ๑ ปี     
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....   
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว โดยได้ปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรา ๒๒ วรรคสอง และร่างมาตรา ๒๕ ตลอดจนได้เพิ่มกลไกการตรวจการบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว ดังน้ี 
                    ๑.๑ การส่งเงินกองทุนเป็นรายได้แผ่นดินตามร่างมาตรา ๒๒ วรรคสอง ได้ก าหนดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยก าหนดให้กองทุน
มีเงินและทรัพย์สินในแต่ละปีงบประมาณไม่เกินห้าพันล้านบาท เงินและทรัพย์สินของกองทุนที่เกินจากวงเงินสูงสุดที่ก าหนดไว้    
ให้กองทุนน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจในการปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดของกองทุนได้ 
                    ๑.๒ องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนตามร่างมาตรา ๒๕ ได้ก าหนดองค์ประกอบให้เป็นไปตาม     
ร่างเดิมที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) แล้ว 
                    ๑.๓ ก าหนดกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน ได้เพิ่มบทบัญญัติให้มี        
การเปิดเผยรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนให้ประชาชนทราบเปน็การทั่วไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขผู้มีอ านาจในการปรับเพิ่มเงินและทรัพย์สินสูงสุดของกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามร่างมาตรา ๒๒ จาก “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” เป็น “คณะรัฐมนตรี” ตามความเห็น
ของคณะรัฐมนตรี แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ        
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

         ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-มาเลเซีย คร้ังที่ ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-มาเลเซีย 
ครั้งที่ ๒ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร และมอบหมาย
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมเพื่อให้มีการท างานอย่างบูรณาการและเกิดผลเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. เป้าหมายการค้า ท้ังสองฝ่ายตกลงท่ีจะร่วมมือกันส่งเสริมและผลักดันการค้าสองฝ่ายให้ถึงเป้าหมายที่ ๓๐,๐๐๐ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๑ 
                ๒. การส่งเสริมการค้าชายแดน ได้แก่ การจัดตั้งคณะท างานร่วมด้านการค้าชายแดนไทย -มาเลเซีย เพื่อร่วมกัน
ก าหนดแนวทางการด าเนินการส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างกันที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดงานมหกรรมการค้า
ชายแดนไทย-มาเลเซียเป็นประจ าทุกปี โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ 
                ๓. ความร่วมมือภาคเอกชน ได้แก่ ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย 
                ๔. การน าเข้าข้าวไทย ได้แก่ ติดตามผลการพิจารณาของฝ่ายมาเลเซีย ได้แก่ การอนุญาตให้มีการน าเข้าข้าว       
จากไทยได้โดยการขนส่งทางบก และการน าเข้าข้าวไทยเพิ่มมากข้ึน โดยไทยแจ้งถึงความพร้อมในการขายข้าวให้กับมาเลเซีย 
                ๕. การขนส่งทางบก ได้แก่ การเจรจาจัดท าบันทึกความเข้าใจทวิภาคีด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางถนน
และทางรถไฟฉบับใหม่ โดยจัดการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดท าบันทึกความเข้าใจทวิภาคีด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
ระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยเร็วที่สุด 
                ๖. การอ านวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าเกษตรไปมาเลเซีย ได้แก่ การพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายมาเลเซีย
เรื่องการจัดตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาการด าเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการคัดเกรด การบรรจุภัณฑ์ และการติดฉลาก 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่วางขายในตลาดมาเลเซีย 
                ๗. การอ านวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม ได้แก่ การพิจารณาข้อเสนอของมาเลเซีย    
เพื่อยกเลิกข้อก าหนดของไทยในการขึ้นทะเบียนเพื่อพิสูจน์การใช้แทนกันได้ระหว่างยาต้นแบบกับยาสามัญที่ต้องมีการแนบเอกสาร 
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รายงานการศึกษาชีวสมมูล (Bioavailability and Bioequivalence Study Report) ที่ต้องด าเนินการในไทยเท่านั้น และให้มี  
การยอมรับผลการศึกษาที่ด าเนินการในมาเลเซีย รวมทั้งหารือถึงประเด็นความแตกต่างในการจ าแนกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย และพิจารณาการปรับประสานให้สอดคล้องกัน 
                ๘. ความร่วมมือด้านฮาลาล ได้แก่ พิจารณาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อขยายมูลค่า
การค้าสินค้าและบริการฮาลาลระหว่างไทยกับมาเลเซีย รวมทั้งไปสู่ตลาดโลก และพิจารณาข้อเสนอของมาเลเซียที่เสนอให้มี      
การจัดตั้งสภาธุรกิจฮาลาลมาเลเซีย-ไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจฮาลาลของมาเลเซียกับไทย รวมถึงการเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับฮาลาลของทั้งสองฝ่าย 
                ๙. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อ าเภอสะเดากับพื้นที่        
ทางตอนเหนือของมาเลเซีย และเชิญชวนให้นักลงทุนมาเลเซียเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย 
                ๑๐. ความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี ได้แก่ ผลักดันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการจัดท าวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ ได้ส าเร็จภายในปีนี้ และผลักดันการเจรจาภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(RCEP) ให้สามารถสรุปผลได้ตามก าหนดเวลา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  การสร้างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจเพ่ือสังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคม กับเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติรายงานการสร้างความเช่ือมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจ
เพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นแนวคิดในการขยายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการเช่ือมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบระเบียงเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงอาเซียน (ASEAN-connectivity) โดยอาศัยความเป็น  
จุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน กิจกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร 
และภาคบริการ นอกจากน้ันประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนได้ก าหนด Roadmap ให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้น าสหกรณ์ในเชิงธุรกิจให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐     
ของพื้นท่ีน าร่องเศรษฐกิจพิเศษภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าให้การพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   
กับชุมชนมีความเช่ือมโยงกันโดยใช้ธุรกิจชุมชน (Community Business) ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
การรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อสร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจและน ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลก าไรกลับมา 
สู่ชุมชนภายใต้ระบบสหกรณ์ชุมชนมิใช่ระบบสหกรณ์แบบปันผลนิยม 
                    ๑.๒ เมื่อชุมชนรวมตัวกันเป็นธุรกิจชุมชน (Community Business) ได้แล้ว ต้องก าหนดกรอบและหลักเกณฑ์
ในการบริหารจัดการเพื่อให้ผลก าไรกลับคืนสู่ชุมชนและสังคม รวมทั้งให้หน่วยทหารในพื้นที่เป็นแกนกลางในการรวมกลุ่มประชาชน
ในพื้นที่ให้เกิดธุรกิจชุมชน โดยการจัดตั้งโครงการน าร่องก่อน และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้แนะน าส่งเสริมการรวมกลุ่ม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้แนะน า ให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือในการท า website และ e-Commerce 
ซึ่งจะท าให้แนวความคิดดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม 
กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดย
อาจใช้แนวคิดการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 
 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ และเห็นชอบผลการพิจารณาและมติของ กนพ. และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปมติการประชุมได้ ดังนี้ 
                     ๑.๑ เห็นชอบข้อเสนอประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ 
                     ๑.๒ เห็นชอบข้อเสนอการผ่อนปรนเง่ือนไขเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
                     ๑.๓ เห็นชอบการจัดสรรที่ดินที่มีการถอนสภาพให้หน่วยราชการใช้ประโยชน์ และให้เอกชนและการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด สงขลา และหนองคาย 
                     ๑.๔ เห็นชอบระยะเวลาการเช่า หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการให้เช่าที่ดินราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ    
ของกรมธนารักษ์  
                     ๑.๕ ให้ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก และระยะที่ ๒ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป ดังน้ี 
                     ๒.๑ ให้พิจารณาพื้นที่อุตสาหกรรมเฉพาะทาง (ยาง/รถยนต์) วิจัย ฯลฯ เพิ่มเติมตามที่ได้สั่งการไว้แล้วด้วย 
โดยเฉพาะกิจกรรมประเภทที่ประเทศต้องการ ที่มีศักยภาพที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศ 
รวมถึงการแปรรูปต่าง ๆ ฯลฯ 
                     ๒.๒ ให้มีการก าหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดหาพื้นที่ การให้สิทธิประโยชน์ การให้เอกชนร่วมลงทุนทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ  เพื่อให้คณะท างานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
                     ๒.๓ ให้ด าเนินการพร้อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะที่ ๑ (มุกดาหาร สงขลา ตาก สระแก้ว ตราด 
และหนองคาย) และให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) และกระทรวงมหาดไทยด าเนินการในเรื่องผังเมืองและที่ดินโดยทันที 
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                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 
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               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง    (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ จัดท าขึ้นเพื่อให้ประเทศ   
มีกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิ และสามารถ
น าพาประเทศสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ าภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ โดย (ร่าง) แผนแม่บทฯ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานใน ๓ เรื่อง 
ได้แก่ (๑) ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) (๒) ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโต   
ที่ปล่อยคาร์บอนต่ า (Mitigation) และ (๓) ด้านการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Capacity building) และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการด าเนินงานและกรอบในการจัดตั้งงบประมาณรองรับต่อไป 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า (ร่าง) แผนแมบ่ทฯ 
ไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องหรือเฉพาะรายสาขา หรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความส าคัญหรือจ าเป็นในระยะเร่งด่วน เช่น เรื่องการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพื่อการป้องกัน
อุทกภัยและภัยแล้ง การจัดการความเสี่ยงในภาคเกษตรและการสร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของเกษตรกร และการวางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง เป็นต้น โดยก าหนดกรอบระยะเวลาของการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะรายสาขา หรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การจัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบแนวทางการจัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่า ในรอบ ๑๐ ปีท่ีผ่านมา พื้นที่ป่าต้นน้ า ๑๓ จังหวัดภาคเหนือซึ่งเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าหลัก 
๔ สาย ปิง วัง ยม น่าน ถูกบุกรุกท าลายประมาณ ๘.๖ ล้านไร่ มีผู้บุกรุกประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คน ส่งผลให้เกิดปัญหาล าน้ าแห้งขอด
ในช่วงฤดูแล้งจนเกษตรกรในพื้นที่ราบไม่สามารถเพาะปลูกได้ ปัญหาน้ าป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนจนเกิดเป็นอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
และปัญหาการไหลเปื้อนของสารเคมีจากยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงสู่พื้นที่ราบ สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 
๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยมีแนวทางการจัดการป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ดังนี ้
                    ๑.๑ แนวคิดในการด าเนินการแบ่งเป็น (๑) การควบคุมดูแลพื้นที่ (๒) การดูแลคน และ (๓) การพัฒนาด้าน
การเกษตร 
                    ๑.๒ ยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ภายใต้วิสัยทัศน์     
“เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน” มีเป้าหมายคือ (๑) ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่   
สูงชันไม่น้อยกว่า ๘.๖ ล้านไร่ ภายในระยะเวลา ๒๐ ปี (๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่สูงให้สามารถอยู่ได้
อย่างพอเพียงและยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ (๓) สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๔) ลดมูลค่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
การสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย) การจัดระเบียบคนและพื้นที่ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

การป้องกันและรักษาป่า (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) การฟื้นฟูระบบนิเวศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย) 
                    ๑.๓ ส าหรับแผนการปฏิบัติต่อไป จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในกรอบของคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ ในพื้นที่น าร่อง (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน) และน าผลการปฏิบัติในพื้นที่น าร่องมาจัดท าแผนแม่บท
และแนวทางด าเนินงาน (Road Map) รวมทั้งขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอื่น ๆ ต่อไป 
                ๒. ในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนท่ีและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้

สูญพันธุ์ (CITES) ต่อรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข 
(Thailand's  Revised National Ivory Action Plan - NIAP) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) 
ต่อรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข (Thailand’s Revised National 
Ivory Action Plan-NIAP) โดยเห็นว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา 
CITES ครั้งที่ ๖๕ [Standing Committee (SC) 65] ครบถ้วนทั้ง ๓ ประเด็นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งได้แก่ (๑) การตรากฎหมายที่เหมาะสม 
(๒) การตรากฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๓) การเพิ่มความพยายามในการติดตามและควบคุมผู้ค้างาช้าง การจัดท าข้อมูล
งาช้างและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย และประเมินว่าประเทศไทยประสบความส าเร็จ    
อย่างเป็นที่น่าพอใจในการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งท าให้ประเทศไทยไม่ถูกเสนอระงับการค้าซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตาม
อนุสัญญา CITES จากคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES แต่ยังคงมีสถานะเป็นประเทศที่น่ากังวลอย่างมาก (Primary concern) อยู่ 
และยังคงต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างฯ และส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนฯ ภายในวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๘ ให้ส านักเลขาธิการ CITES เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๖๖ (SC 66)      
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ พิจารณาต่อไป 
                    ๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
                          ๑.๒.๑ ให้กรมการปกครองมีมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดอายุช้างบ้านตั้งแต่แรกเกิดจนถึง       
๓ เดือน ต้องจดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณ และให้มีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมในการป้องกันไม่ให้มีการน าช้าง        
ผิดกฎหมายมาแจ้งจดทะเบียนเป็นช้างบ้าน รวมทั้งก ากับดูแลและควบคุมการตัดงาของช้างบ้านด้วย 
                          ๑.๒.๒ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีมาตรการที่เข้มงวดและรัดกุมในการตรวจสอบ   
การแจ้งครอบครองงาช้างบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน างาช้างแอฟริกามาแจ้งครอบครองเป็นงาช้างบ้าน รวมทั้งมีมาตรการ        
ที่เข้มงวดกวดขันในการก ากับดูแลและควบคุมร้านค้างาช้างให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย โดยหากพบการกระท าผิดให้ด าเนินการ
ทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการรณรงค์เพื่อให้เกิดการลดลงของปริมาณและขนาดของธุรกิจการค้างาช้างจนน าไปสู่การเลิกการค้า 
งาช้างในที่สุด ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

      ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ขออนุมัติโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ าบ้านหนองดู่ (๔๐๐ ไร่) ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ าบ้านหนองดู่ (๔๐๐ ไร่) ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง 
จังหวัดชัยนาท วงเงินงบประมาณ ๔๙,๔๐๒,๘๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗ ของกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ า ปี ๒๕๕๗ ในส่วนท่ีเหลือจ านวน ๕๔๙,๖๔๖,๓๖๙ บาท รวมทั้ง
ขอรับการสนับสนุนจากกองทัพบก (กรมการทหารช่าง) ให้เป็นหน่วยด าเนินการโครงการดังกล่าว โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๕๗ ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ า ปี ๒๕๕๗ ในส่วนที่เหลือ
จ านวน ๕๔๙,๖๔๖,๓๖๙ บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยขอท าความตกลงในรายละเอียดกับ
ส านักงบประมาณต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าที่เห็นควรมีแนวทางการบริหารจัดการสระเก็บน้ าภายหลังการก่อสร้างให้ชัดเจนระหว่างท้องถิ่นและชุมชนในการใช้ประโยชน์
และการดูแลบ ารุงรักษา รวมทั้งให้เร่งรัดการปฏิบัติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับเป็นแหล่งรองรับ
น้ าหลากและเป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้า ตลอดจนพิจารณาด าเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
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                                     (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนการใช้เงินส าหรับโครงการลงทุนส าคัญของรัฐบาล โดยจ าแนกให้ชัดเจนว่า
เป็นการใช้เงินประเภทใด (งบประมาณ เงินกู้) จ านวนเท่าใด ในช่วงรัฐบาลนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) และในระยะต่อไปที่จะส่งต่อ  
ให้รัฐบาลหน้า รวมทั้งพิจารณาว่าโครงการใดสามารถให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้ โดยให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้รัฐบาลใช้ในการวางแผนงบประมาณและการบริหารจัดการหนี้สาธารณะต่อไป 
                    ๑.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุง   
การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน (เช่น การลงทุนด้าน    
การวิจัย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเร่งด่วนตามแนวชายแดน เป็นต้น) รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจภาพยนตร์จากต่างประเทศ เพื่อดึงดูดให้ใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ต่อไป 
ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
                    ๑.๓ ให้หน่วยงานที่ดูแลข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กระทรวงการคลัง (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย บูรณาการข้อมูลและร่วมกันแถลง
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้ประชาชนได้รับทราบเป็นรายเดือน 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
โดยอาจพิจารณาใช้พื้นที่ของส่วนราชการ เช่น อุทยานแห่งชาติ หรือขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้จัดรายการ
ส่งเสริมการขาย เช่น ให้ส่วนลดราคาค่าเช่าที่พัก และส่วนลดร้านอาหารต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศให้มาใช้บริการ
เพิ่มมากข้ึน 
                    ๑.๕ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกรซึ่งใช้
ที่ดินท ากินเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบและถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยอาจพิจารณาด าเนินการ   
ในรูปแบบกองทุนที่เป็นผู้รับซื้อฝากที่ดินดังกล่าวไว้เพื่อให้เกษตรกรยังสามารถมีที่ดินท ากินต่อไปได้ นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ข้างต้นเร่งด าเนินการตามมติดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทาง 
การด าเนินการในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชาวประมงด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการดูแลการประดับธงต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและต้อนรับบุคคลส าคัญจาก
ต่างประเทศให้มีความเหมาะสมทั้งสถานท่ีและช่วงระยะเวลาในการประดับธงด้วย 
                    ๒.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์     
ในแต่ละโครงการ เช่น ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงหรือไม่ อย่างไร กลุ่มเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือมากน้อย
เพียงใด แล้วรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพิจารณาศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
วิธีการปลูกข้าวที่ใช้น้ าน้อยและการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ ของจังหวัดชัยนาท เช่น การปลูกข้าวด้วยเทคนิค
เปียกสลับแห้งหรือที่เรียกว่าการแกล้งข้าว โดยใช้ท่อ PVC เพื่อดูระดับน้ าในแปลงนาข้าว ทั้งนี้ เพื่อจะได้น าเทคนิคหรือวิธีการดังกล่าว
ไปเผยแพร่ให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีอื่น ๆ น าไปใช้ในการปลูกข้าวต่อไป 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนทั้งระบบ ได้แก่ หนี้สิน
เกษตรกร หนี้สินประชาชนผู้มีรายได้น้อย และหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา พร้อมกรอบ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ท้ังระบบต่อไป 
                    ๑.๒ ขณะนี้รัฐบาลมีแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศ    
หลายโครงการ โดยใช้เงินกู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวให้ด าเนินการในลักษณะ    
ที่ไม่เป็นภาระหนี้สาธารณะของประเทศ โดยให้มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ที่ได้มีการก าหนดกิจการประเภทต่าง ๆ 
ที่ควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนไว้ด้วย นั้น จึงให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแนวทางให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน   
ในกิจการของรัฐ โดยอาจจะก าหนดแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership : PPP) 
ทั้งเอกชนภายในประเทศและเอกชนภายนอกประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น การใช้พืน้ที่เพื่อการจัดการขยะตามนโยบายรัฐบาล การก่อสร้าง
ท่าเรือปากบารา ผลกระทบที่เกิดจากการท าเหมืองแร่โพแทช การท าเหมืองแร่ลิกไนต์ การปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) การแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมาย ปัญหาจากภาวะภัยแล้ง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ประชาชนมีรายได้ไม่ เพียงพอต่อ    
การด ารงชีพ โดยให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน จากนั้นให้เสนอแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน โดยให้ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น การสร้าง
งานสร้างอาชีพ การช่วยเหลือดูแลความเสียหาย การพักช าระหนี้ ทั้งนี้ ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กในพื้นที่ภาคใต้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากฐานะทางเศรษฐกิจ 
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และครอบครัวมีบุตรจ านวนมาก พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และความส าคัญ
ของการวางแผนครอบครัว 
                    ๒.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จัดท าข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปต ารวจ เช่น       
การแบ่งอ านาจการสืบสวนสอบสวนคดีประเภทต่าง ๆ ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท้ังนี้ ข้อเสนอดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
ช่วงเวลาตาม Road Map ของรัฐบาล โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าประเด็นใดที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนและต้องแล้วเสร็จภายในรัฐบาลนี้ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
     ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน
ร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อน ามาลงทุนในกองทุนตามนโยบายรัฐบาลที่คาดว่าจะให้
ผลตอบแทนสูง เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนอื่น ๆ ที่จะจัดตั้งในอนาคต เช่น กองทุนด้านสาธารณสุข กองทุน
ด้านการศึกษา (โรงเรียนนานาชาติ) เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายพัฒนาที่ส าคัญของรัฐบาล และขณะเดียวกัน
กองทุนประกันสังคมก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงด้วย 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามความตกลงที่ได้จัดท าไว้กับประเทศต่าง ๆ โดยเร็ว 
โดยเฉพาะแผนการส่งเสริมการค้าข้าวและยางพารากับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซีย 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) และกระทรวง
พลังงานท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ โดยให้เชิญคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ และกลุ่มผู้มีความเห็นต่าง ร่วมรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ตลอดจนให้ศึกษาประเด็นข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดตั้ง Single Gateway 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
ตามมติคณะรัฐมนตรี (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) โดยด่วนต่อไป 
                    ๔.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เกี่ยวกับการปรับปรุง
พื้นที่ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มพื้นท่ีจอดรถสาธารณะในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะต่าง ๆ 
ในกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมต่อการใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและท ากิจกรรมสันทนาการของประชาชน โดยหารือร่วมกับส่วนราชการ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดท าเป็นสวนพฤกษศาสตร์ประเภทต่าง ๆ เช่น สวนกล้วยไม้ 
สวนสมุนไพร โดยให้ค านึงถึงการออกแบบการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีให้เหมาะสมและคุ้มค่าด้วย 
                    ๔.๓ ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมีการเปิดตัวคู่มือส าหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ในวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเผยแพร่
คู่มือดังกล่าวให้ทุกส่วนราชการ ศูนย์ด ารงธรรม และสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ และให้ทุกส่วนราชการก าชับให้เจ้าหน้าที่
ศึกษาและด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและคู่มือดังกล่าวด้วย 
                    ๔.๔ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีการจัดสรรที่ดิน      
เพื่อจัดแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ต้องย้ายออกจากเขตน้ าท่วมหรือจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ นั้น 
เนื่องจากในขณะนี้มีหลายโครงการที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ      
ได้ครบถ้วน เช่น โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี จึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ
จ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย 
                    ๔.๕ ให้กระทรวงแรงงานจัดท าแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานทั้งในและนอกระบบโดยค านึงถึงความเหมาะสม
ของแรงงานแต่ละกลุ่ม ได้แก่ แรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศ แรงงานไทยที่ท างานในประเทศ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างาน
ในประเทศไทย และครอบครัวของแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการน าแรงงานจากต่างประเทศในสาขา     
ที่ไทยขาดแคลนมาท างานในประเทศ เช่น แรงงานประมงจากประเทศเวียดนามและกัมพูชา 
                    ๔.๖ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน าผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยเฉพาะการผลิตเครื่องจักรทางการเกษตร เช่น รถไถนา รถเก็บเกี่ยว มาจัดแสดง ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม     
ข้างท าเนียบรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้เลือกซื้อเครื่องจักร       
ที่เป็นนวัตกรรมของไทยที่ตรงกับความต้องการและได้เลือกนวัตกรรมที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้  SMEs ที่สนใจ     
อีกด้วย 
                    ๔.๗ ให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มอาสาสมัคร เช่น ลูกเสือชาวบ้าน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในทุกจังหวัดเพื่อส่งเสริมบทบาทของกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ในการพัฒนาสังคมและ
สนับสนุนการด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านการต่างประเทศ ให้ทุกส่วนราชการที่จะมีการประชุมเจรจาหรือจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ในระยะต่อไปจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานใน ๓ หลักการ คือ การสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ การลดความหวาดระแวง และการได้รับ
ผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันระหว่างคู่เจรจา ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการเจรจาหรือท าความตกลง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสร้าง    
การรับรู้แก่ประชาชนและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สาระส าคัญของการเจรจาหรือความตกลง สรุปผลดีและผลกระทบที่ประเทศ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

และประชาชนจะได้รับเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความเช่ือมั่นแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากการเจรจาหรือความตกลงนั้นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น เมื่อได้มีการเจรจา
หรือท าความตกลงระหว่างประเทศไปแล้วให้เร่งรัดการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ  ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหากรณีที่มีกลุ่มผู้คัดค้านการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือ
ขนส่งถ่านหินในบริเวณอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา และในอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ทั้งนี้ให้ตรวจสอบการด าเนินโครงการดังกล่าวให้มีความโปร่งใสในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดท าประชาพิจารณ์ 
การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ผลการประชมุคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนนิการตามนโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘      
โดยที่ประชุมรับทราบ (๑) แนวทางการด าเนินการตามนโยบายแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ า (๒) ความคืบหน้าการด าเนินงาน   
ของคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ชุดต่าง ๆ (๓) รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายที่ส าคัญของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ (๔) รายงานความคืบหน้า
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของส านักงบประมาณ รวมทั้งมีมติและข้อสั่งการ ดังน้ี 
                    ๑.๑ มอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กขย.) ประสานความร่วมมือ
กับสภาเกษตรกรแห่งชาติในการตรวจสอบพ้ืนท่ีปลูกยางพารา เพื่อให้มีการดูแลกรณีเป็นเกษตรกรที่มีรายได้น้อยให้มีความชัดเจน 
และประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการเรือประมงในการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเรือประมงให้ครบถ้วน 
                    ๑.๒ มอบหมายสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาแนวทางกลไกดูแลราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ๆ นอกเหนือจาก
ยางพารา เช่น มันส าปะหลัง และมาตรการรองรับผลผลิตลองกองที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม โดยด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                    ๑.๓ ขอความร่วมมือจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการประสาน
ความร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล เช่น การจัดตลาดสินค้าเกษตร และการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 
                    ๑.๔ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) พิจารณาแนวทางลดภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
                    ๑.๕ มอบหมายเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขานุการคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติชุดต่าง ๆ จัดท าแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล และประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อก าหนดภารกิจของคณะกรรมการแต่ละชุดให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและลด
ความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ 
                ๒. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานเพิ่มเติมว่า ตามที่ กขน. ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จัดท าแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ นั้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี) รับทราบแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอแล้ว 
                ๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) และกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่เห็นว่าหากจะมีการพิจารณาแนวทางการลดภาษีมูลค่าเพิ่มเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อท าให้ราคาของเครื่องจักรกลการเกษตรถูกลง 
และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถจัดซื้อเป็นของตนเองได้ ก็ควรพิจารณาให้กับเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผลิตจากกิจการ
คนไทยเป็นทางเลือกแรก ท้ังนี้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากมาตรการดังกล่าวอย่างบูรณาการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง รายงานสถานการณ์หนี้สนิภาคครัวเรือนและมาตรการในการลดภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและหนีน้อกระบบ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนและมาตรการในการลดภาระหนี้สินภาคครัวเรือน
และหนี้นอกระบบ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. สถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือน ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๗ สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง ๗ ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากเงินให้กู้ยืม       
แก่ภาคครัวเรือนขยายตัวสูงกว่าการขยายตัวของ GDP มาโดยตลอด ท าให้หนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕๔.๖ ของ GDP 
ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๘๕.๙ ของ GDP ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หากพิจารณาหนี้สินภาคครัวเรือน
ตามวัตถุประสงค์ของสินเช่ือ ส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย รองลงมาคือ สินเช่ือรถยนต์ สินเช่ือบัตรเครดิต และสินเช่ือส่วนบุคคล  
                ๒. ผลกระทบของหนี้สินภาคครัวเรือน สถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นกังวลนัก 
เนื่องจากหนี้สินภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง ประกอบกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อย
สินเช่ือมากข้ึน จึงเป็นข้อจ ากัดในการขอสินเช่ือเพื่อน ามาใช้อุปโภคบริโภคในระยะต่อไป 
                ๓. มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้นอกระบบ กระทรวงการคลังได้ด าเนินมาตรการแก้ไขปัญหา
หนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้นอกระบบ โดยการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรภายใต้ ๓ โครงการย่อย ได้แก่ โครงการปลดเปลื้อง
หนี้สิน โครงการปรับโครงสร้างหนี้สิน และโครงการขยายเวลาการช าระหนี้สิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ
การให้ความคุ้มครองผู้ที่เป็นลูกหนี้ และการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน (Financial Literacy) นอกจากน้ี ได้มีมาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนด้านอื่น ๆ โดยกระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าร่างแผนพัฒนาระบบการเงิน         
ภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนอย่างบูรณาการเพื่อเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน ตลอดจนวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินภาคประชาชน    
ที่เหมาะสม 
                ๔. คาดการณ์สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนต่อ GDP กระทรวงการคลังได้คาดการณ์ว่าสัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือน   
ต่อ GDP ในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๕๘ จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นร้อยละ ๘๐.๑ แต่ยังคงใกล้เคียงกับสัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือน   
ต่อ GDP ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๗ ซึ่งอยู่ที่อยู่ระดับร้อยละ ๗๙.๓  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ
ก ากับของฝ่ายบริหาร 

 คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย 
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานท่ีไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ
ก ากับของฝ่ายบริหาร ตามทีส่ านักงบประมาณเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๔๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
                ๒. เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) มาพิจารณาก่อนรับหลักการตามมาตรา ๑๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และข้อ ๑๑๗ ของข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี หรือการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกกระทรวงรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาร่างกฎหมายในความรับผิดชอบที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี หรือการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งยังมีประเด็นข้อขัดแย้งหรือข้อถกเถียง
ในสังคมที่ยังไม่ได้ข้อยุติ เช่น กฎหมายพลังงาน กฎหมายยาสูบ กฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายป่าชุมชน กฎหมาย 
ประมง โดยให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความจ าเป็นในการตรากฎหมาย ซึ่งต้องสอดคล้องกับน โยบายของรัฐบาล     
และ Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตลอดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง    
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ แล้วให้ส่งกระทรวงยุติธรรมเพื่อรวบรวมและรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๒๓ และคร้ังที่ ๒๔ (การประชุมคร้ังที่ ๙๑/๒๕๕๘ 

ถึงคร้ังท่ี ๙๔/๒๕๕๘)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ครั้งที่ ๒๓ และครั้งที่ ๒๔ 
(การประชุมครั้งท่ี ๙๑/๒๕๕๘ ถึงครั้งท่ี ๙๔/๒๕๕๘) ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมครั้งท่ี ๙๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือประเด็นการขอ
งดใช้ข้อบังคับเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการพิจารณา   
ค าขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในส่วนของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
                ๒. การประชุมครั้งที่ ๙๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือเกี่ยวกับแนวทาง    
การเชิญสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาช้ีแจงประกอบการยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติม        
ร่างรัฐธรรมนูญ 
                ๓. การประชุมครั้งท่ี ๙๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการก าหนดวันและเวลาในการเชิญสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติผู้เสนอค าขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอค าขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาช้ีแจงประกอบค าขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้เรียงล าดับตามกลุ่มผู้มา     
ยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติม 
                ๔. การประชุมครั้งที่ ๙๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีการพิจารณาภาพรวมของค าขอ  
แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ และก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
งบประมาณช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๓ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๒๕ (การประชุมคร้ังที่ ๙๕/๒๕๕๘ ถึงคร้ังที่ 

๙๙/๒๕๕๘) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๕ (การประชุมครั้งที่ 
๙๕/๒๕๕๘ ถึงครั้งท่ี ๙๙/๒๕๕๘) ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร 
(เกียกกาย) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
               ๑. ผลงานสะสมที่ท าได้ร้อยละ ๑๑.๒๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖๕.๓๐ โดยมีความก้าวหน้าในงานก่อสร้างช้ันใต้ดิน 
ได้แก่ งานขุดและขนดิน งานประกอบโครงสร้างเสาเหล็ก งานฐานราก งานพ้ืนและเสาช้ัน B2 งานติดตั้งเสาเหล็กช้ัน B1 
                ๒. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ยังไม่มีการส่งมอบพื้นท่ีเพิ่มเติม โดยได้ส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างอาคารแล้ว ๑๐๒-๓-๗๖ ไร่ 
(คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕) ครอบคลุมพื้นท่ีก่อสร้างอาคารหลักท้ังหมด เหลือพ้ืนท่ียังไม่ได้ส่งมอบ ๒๐-๐-๖๐ ไร่ 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

                ๓. การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ได้ขนย้ายดินออกจากพื้นที่ ๗๗๗,๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๗๕.๒๕) 
เหลือดินในพ้ืนท่ีต้องขนออก ๒๕๕,๕๙๐ ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๒๔.๗๕) 
                ๔. ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ ปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้าง ปัญหากรณีผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าร้องเรียนไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
เพื่อขอรับการชดเชยที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม และปัญหากรณีชาวบ้านรุกล้ าเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างบริเวณก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ าเจ้าพระยา
เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รวม ๑๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 
                    ๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 
                    ๑.๕ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 
                    ๑.๖ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์และฎีกา) 
                    ๑.๗ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 
                    ๑.๘ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 
                    ๑.๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
                   ๑.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ 
พ.ศ. .... 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อจะได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและมีกฎหมายเพื่อใช้บังคับต่อไป รวมทั้งพิจารณาเร่งรัดให้มี    
ร่างกฎหมายที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แล้วรายงานให้นายกรัฐมนตรี
ทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๕๘ เร่ือง ระงับการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอชื่อเป็น

กรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง ระงับการสรรหาและคัดเลือก

บุคคลเพื่อเสนอช่ือเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
ดังนี ้



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

                ๑. ให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอช่ือเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปจนกว่าจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 
                ๒. ให้กรรมการปฏิรูปกฎหมายที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระไปแล้ว แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตร า ๑๒    
แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันท่ีค าสั่งนี้ใช้บังคับ 
                ๓. ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ให้ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายสนับสนุนการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของนายกรัฐมนตรี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๘ เร่ือง การก าหนดต าแหน่งเพ่ิมและการแต่งต้ังข้าราชการ

ให้ด ารงต าแหน่ง และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เร่ือง มาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

                ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง การก าหนดต าแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ด ารงต าแหน่ง ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้าย
กับสถานบริการ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ เร่ือง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ   
ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามที่ส านักเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในแนวทางการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้มีการศึกษาดูงานในประเทศเพื่อนบ้าน
บริเวณพื้นท่ีชายแดนโดยพักค้างในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในแผนงานและได้มีการตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย/ยากจนบริเวณพื้นที่ชายแดนได้ด าเนินธุรกิจชุมชนและได้รับประโยชน์จากการเดินทางไปศึกษา 
ดูงานดังกล่าว รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้มีโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึนอีกทางหนึ่งด้วย ตามที่กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ท้ังนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัด 
การประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘) ในช่วง ๖ เดือนแรกของ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘) ในช่วง ๖ เดือนแรก
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
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                    ๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบาย ๑๑ ข้อของรัฐบาลในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๒๐๑ โครงการ โดยมีโครงการที่สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๑๕๗ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๒) และโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 
๔๔ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๙) 
                    ๑.๒ ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินแผนงาน/โครงการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น โครงการ    
ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม โครงการยังอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดองค์ความรู้ในการด าเนินโครงการ โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายท าให้มีการเข้าร่วมโครงการต่ า มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือพื้นที่ในการด าเนินการท าให้เกิด
ความล่าช้า รวมทั้งโครงการขาดความพร้อมในการด าเนินโครงการเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือยังอยู่ใน
ขั้นตอนของการหารือกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นต้น 
                    ๑.๓ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคัดกรองแผนงาน/โครงการควรให้ความส าคัญกับการพิจารณา 
วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการให้มีความรอบคอบ รัดกุม ค านึงถึงศักยภาพของผู้ด าเนินโครงการ
ในระดับปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการด าเนินงานของโครงการ/แผนงานต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในไตรมาสที่สอง
โดยเร็ว โดยเฉพาะการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีในการด าเนินโครงการ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการแจ้งให้ส่วนราชการเตรียมการ
ล่วงหน้าในการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เช่น การหาพื้นที่ในการด าเนินการ การสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะได้
สามารถด าเนินการได้โดยทันทีจะได้ไม่ล่าช้า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ผลการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบาย รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันท่ี 

๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) มีผลงานส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ด้านการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องพระบรมเดชานุภาพ ได้แก่ การน้อมเกล้าฯ 
ถวายพลับพลาเขาดอกไม้พื้นที่โครงการช่ังหัวมันตามพระราชด าริ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
                ๒. ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงรุก การป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาด
ปลอดขยะต้นแบบ การติดตั้งไฟสาธารณะจุดเสี่ยง และการบรรจบไฟกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การจัดที่ดินท ากินเพื่อประชาชน 
สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ การด าเนินงานเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน การจัดท าโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย รวดเร็วทันใจ 
โปร่งใสเป็นธรรม" และโครงการ "มอบโฉนดที่ดิน ๖๐ พรรษา ๖๐ ร้อยแปลง" ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ และการจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร  
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากบัตรประจ าตัวประชาชน Smart Card เพิ่มประสิทธิภาพ
และความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต "มหาดไทย    
ใสสะอาด" การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Area Based) และการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
                ๔. ด้านเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ า ได้แก่ การจัดผังพื้นที่เฉพาะและการจัดเตรียมพื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา New Landmark of Thailand โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย     



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
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คนไทยยิ้มได้ การส่งเสริมสินค้า OTOP ในรอบ ๖ เดือน ของปี ๒๕๕๘ การขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ และการลด
ค่าครองชีพให้กับประชาชนภายใต้โครงการ "ประปาทันใจ คนไทยมีสุข ทุกคนมีน้ าใช้"          
                ๕. ด้านการปฏิรูป ได้แก่ จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และด าเนินการตามที่ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.กอ.รมน.) ก าหนดให้ด าเนินการในเรื่องการแก้ไข
ความขัดแย้งด้านความคิดทางการเมืองและสังคมในพ้ืนท่ี และการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนท่ีได้จากเวทีเสวนา และ
เป็นปัญหาที่จังหวัด อ าเภอ สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ  
                ๒. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
จัดล าดับความเร่งด่วนของกฎหมายที่มีปัญหาให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม รวมทั้งรวบรวมและจัดท ารายการกฎหมายที่มี
ปัญหาที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติโดยเร็ว ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิในการขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์ประเภทการสวัสดิการ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้นจากเดิม “ไม่เกินเก้าเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง” เป็น “ไม่เกินสิบห้าเท่าของเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง” เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ       
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     

           เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์  และวิธีการเยียวยาให้แก่
ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ าของอัตราเงินเดือน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจ าการ     
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้กับข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ าของอัตรา
เงินเดือนระดับ ป.๑, ป.๒, น.๔ ถึง น.๗ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 
                    ๒.๑ เมื่อข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของระดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้ายพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ได้รับค่าตอบแทนตามผลการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีตามร่างบัญชีอัตรา
เงินเดือนท่ีเสนอ 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

                    ๒.๒ เมื่อข้าราชการทหารตามข้อ ๒.๑ ได้รับค่าตอบแทนเต็มขั้นสูงสุดตามร่างบัญชีอัตราเงินเดือนที่เสนอแล้ว   
ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า   
ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                    ๒.๓ เมื่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ปรับค่าตอบแทน   
ที่ข้าราชการทหารได้รับเป็นขั้นเงินเดือนในระดับและขั้นเดียวกันตามร่างบัญชีอัตราเงินเดือนที่แนบท้ายนั้น โดยให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
                ๓. ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายในการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารที่จะเกิดขึ้นให้กระทรวงกลาโหมและหน่ว ยงาน       
ที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณ 

แผ่นดิน 
      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้รับจัดสรร

งบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่ นดินในแนวทางเดียวกับ    
การปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ด้วยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการค่าใช้จ่าย   
การปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ เพิ่มในอัตราร้อยละ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗-
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวมเป็นจ านวน ๑๐ เดือน) เป็นจ านวนเงิน ๘๐๙,๖๒๔,๔๓๕ บาท ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 
๖๘,๗๐๗ คน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
 เร่ือง ขออนุมัติด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุขของ

กระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนก าลังคน
ด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับแนวทาง    
การปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย โดยครอบคลุมตั้งแต่
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระต่อสภาวะการคลังระดับประเทศจนเกินไป ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุขวางแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อไม่ให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ย้อนหลังอีก 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน 
ก.พ. ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการศึกษา วิ เคราะห์ ข้อดี 
ข้อเสีย ของการจ่ายค่าตอบแทน และจัดท าระบบและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของบุคลากร
สาธารณสุขทุกวิชาชีพ การก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในพื้นที่และหลักการจ่ายค่าตอบแทนตาม     
ผลการปฏิบัติงาน (P4P) โดยการปรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนบางวิชาชีพให้เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และหาข้อสรุปที่ชัดเจน 
ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) โดยน าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน   
มาใช้ การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สามารถท างาน
ในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างแท้จริง การเร่งรัดด าเนินการหาข้อสรุปผลการศึกษาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย      
ในพื้นที่และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับภาระงาน และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การพิจารณาภาระรายจ่ายในภาพรวมเปรียบเทียบกับภาระรายจ่ายเดิมเพื่อน าไปสู่การก าหนดแหล่งเงินที่เหมาะสมและค านึงถึง
ความเหลื่อมล้ าระหว่างวิชาชีพ พื้นที่ อายุงาน ตลอดจนการประเมินในประเด็นที่ส าคัญ เช่น ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการให้บริการ 
การก าหนดประเภทกิจกรรมและแนวทางบริหารค่าตอบแทนที่สะท้อนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน   
ที่สัมพันธ์กับการแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากร เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
 เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์ รวม ๒ ฉบับ 
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์ รวม ๒ ฉบับ ท่ีส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงรวม ๒ ฉบับดังกล่าวเพื่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนี้ 
                ๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
 เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการต ารวจ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการต ารวจ พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดประเภทต าแหน่งข้าราชการต ารวจที่จะได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ประเภทบริหารระดับสูง ประเภทบริหารระดับกลาง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
และประเภทวิชาการ ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ หากมีภาระงบประมาณเพิ่มเติมให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาเจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีรองรับตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

 

     ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้      
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินหมายเลขเดียวตามมาตรฐานสากล และให้ส่งร่างพระราชบญัญตัิ
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
ตรวจพิจารณา ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานต ารวจแห่งชาติไปพิจารณาหาข้อยุติเกี่ยวกับการเลือกหมายเลข          
ที่เป็นหมายเลขสากล แล้วแจ้งผลการพิจารณาไปท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป หากผล
การพิจารณาสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป หากผลการพิจารณาแตกต่างจาก            
ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  โครงการจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้มของกรมการปกครอง 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานการด าเนินโครงการจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้มของ
กรมการปกครอง สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้มีการด าเนินโครงการจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม เพื่อน างานบริการ
ของที่ท าการปกครองอ าเภอ เช่น งานบัตรประจ าตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนทั่วไป และงานศูนย์ด ารงธรรม 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น เช่น การไฟฟ้า การประปา ฯลฯ ไปบริการประชาชนในพื้นที่ท่ีเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นหรือในห้างสรรพสินค้า
ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในลักษณะศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า (Government Service Point) จ านวน 
๒๘ แห่ง ใน ๒๗ จังหวัด  



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

                ๒. กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางการขยายจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม เพื่อให้บริการประชาชนในจังหวัด
ต่าง ๆ สามารถจัดตั้งได้ ๒ กรณี ประกอบด้วย การริเริ่มจัดตั้งของทางราชการโดยงบประมาณของจังหวัด หรืองบประมาณของ
กรมการปกครอง และการร้องขอโดยภาคเอกชนโดยใช้งบประมาณของเอกชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีจังหวัดขอจัดตั้ง
จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม เพิ่มเติมจ านวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร นครพนม สุรินทร์ และพัทลุง ซึ่งขณะนี้ จังหวัด
ยโสธรจัดตั้งเสร็จเรียบร้อย ส าหรับอีก ๓ จังหวัดอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามขั้นตอนการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม 
 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์เสนอความคิดเห็นจาก
ประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่อง
ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ (๔ ช่องทาง) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (๑ ช่องทาง) รวมทั้งสิ้น ๕๖,๘๔๒ ครั้ง จ านวน 
๓๖,๓๙๗ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนร าคาญ รองลงมาคือ     
ปัญหาหนี้สินนอกระบบ แจ้งเบาะแสการลักลอบจ าหน่ายและเสพยาเสพติด แจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนัน 
และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐในประเด็นที่หลากหลาย ตามล าดับ 
                ๒. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณาก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในการเร่งรัดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว แล้วเสนอมาตรการดังกล่าว
ให้คณะรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับหนี้สินนอกระบบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐเพ่ือป้องกันการทุจริต 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริ การภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ มาตรการเร่งด่วน ส่งเสริมโครงการบูรณาการงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพของส านักงาน ก .พ.ร. และ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุผล โดยน าร่องในโครงการเกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออก [โดยเฉพาะในสินค้า
ส่งออกที่ส่งผลกระทบต่อยอดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ประกอบด้วย ยางพารา ข้าว
ทั่วไป ข้าวหอมมะลิ อาหารทะเลแช่แข็ง ช้ินส่วนรถยนต์ และเครื่องท าความเย็นและตู้แช่แข็ง ] เพื่อให้ทันต่อการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โดยอาจบรรจุโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการเสริมในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่องบูรณาการการท างานในการต่อต้านการทุจริต
และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
                    ๑.๒ มาตรการระยะยาว ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปรับปรุง
งานบริการภาครัฐโดยเฉพาะในระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่รับบริการ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดตามตรวจสอบให้สามารถท าได้ง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงต่อ   
การเกิดทุจริต 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
                ๓. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงการคลังจัดท ารายงานผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ในภาพรวมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้ว 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
   เร่ือง   ข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

(กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือ AO โดยบริษัท แอล ซี เอ็ม ที จ ากัด และท่าเทียบเรือ B1 โดยบริษัท แอลซีบี 
คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล ๑ จ ากัด)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบรายงานผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
(กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือ AO โดยบริษัท แอล ซี เอ็ม ที จ ากัด และท่าเทียบเรือ B1 โดยบริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ 
เทอร์มินอล ๑ จ ากัด) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร
และกรมสรรพากร) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีดังนี ้
                    ๑.๑ การตรวจสอบการให้สัมปทานประกอบกิจการท่าเรือที่อยู่ในการก ากับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ทั้งหมดว่ามีพฤติการณ์ในลักษณะเอาเปรียบรัฐ โดยการฉ้อฉลและทุจริตถ่ายโอนรายได้จากการอาศัยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าผู้ประกอบการของแต่ละท่ามีพื้นที่และลักษณะทางกายภาพติดต่อกัน จะเป็น
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นชุดเดียวกันหรือไม่ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตามกฎหมายและข้อก าหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งด าเนินคดีเรียกค่าปรับ หรือค่าเสียหายอันเกิดจากการฉ้อฉลและทุจริตดังกล่าวด้วย และหากพิจารณาเห็นว่าข้อก าหนด     
ในสัญญาข้อใด เป็นผลท าให้รัฐเสียเปรียบและก่อให้เกิดความเสียหาย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขข้อสัญญานั้น       
ให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป 
                    ๑.๒ กรณีให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาถึงความเป็นไปได้อย่างเหมาะสมที่จะยกเลิก
เพิกถอนการให้สิทธิประโยชน์โครงการของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล   
ที่มีพฤติการณ์ในลักษณะเอาเปรียบรัฐโดยการฉ้อฉลและทุจริตถ่ายโอนรายได้จากการอาศัยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม     
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลดี ผลเสียที่ภาครัฐ
จะได้รับจากการให้สิทธิประโยชน์โครงการของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวด้วย 
                    ๑.๓ กรณีการให้กรมศุลกากรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์อัตราเปรียบเทียบปรับตามประมวลฯ ๑ ๐๖ ๐๓  ๐๑ (๒๒) 
ของระเบียบกรมศุลกากรที่ ๑๘/๒๕๕๐ ซึ่งใช้ประกอบการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๓๘ โดย
เพิ่มโทษให้มีอัตราที่สูงข้ึนและเหมาะสมเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้มีการฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อกฎหมาย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไปหารือร่วมกันเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลการตรวจสอบการถ่ายโอน
รายได้จากการอาศัยสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของท่าเทียบเรือ AO (โดยบริษัท 
แอล ซี เอ็ม ที จ ากัด) และท่าเทียบเรือ B1 (โดยบริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล ๑ จ ากัด) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ว่าเหตุใดจึงไม่สอดคล้องกับการรายงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีภายใน ๒๐ วัน
นับจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

 มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘     
 เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 

     คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
กรอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเป็นมาตรฐานกลางส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของคณะรัฐมนตรีซึ่งเห็นควรให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับรวมถึงองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญด้วย เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงาน ก.พ. มีข้อสังเกตว่า ส าหรับกรณีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ด ารงต าแหน่งที่มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง     
ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุในหน่วยงานที่ตนสังกัด ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรมบัญชีกลาง ก าหนด      
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด นั้น ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งก าหนดให้การได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด        
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ส่วนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
บางประการ รวมทั้งฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสังเกตว่าควรเพิ่มหลักเกณฑ์ในการลงโทษ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ชัดเจน เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... จากการพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
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                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  การด าเนินโครงการจัดท าเคร่ืองมือประเมินผลกระทบทางกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มีข้อสังเกตว่า โดยที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการจัดท าเครื่องมือประเมินผลกระทบทางกฎหมาย กฎ และระเบียบ ด้วย ควรเพิ่มผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาในคณะท างานตามโครงการดังกล่าวด้วย 
                ๒. รับทราบความคืบหน้าโครงการจัดท าเครื่องมือประเมินผลกระทบทางกฎหมาย กฎ และระเบียบ เรื่อง ANSSR : 
Developing Regulatory Impact Assessment (RIA) Guidelines as an Anti-Corruption Tool ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                    ๒.๑ กระทรวงยุติธรรมและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนงาน
เพื่อก าหนดกิจกรรมที่ต้องด าเนินการร่วมกัน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก จ านวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การจัดท าแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบทางกฎหมาย (RIA Guidelines) (๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุง 
แนวทางการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย (RIA Guidelines) และ (๓) การเผยแพร่แนวทางการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย 
(RIA Guidelines) พร้อมกับจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบทางกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ 
สามารถพัฒนาบุคลากรของตนเองได้ 
                    ๒.๒ กระทรวงยุติธรรมและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะจัดการประชุม     
เชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ (Workshop on Thailand RIA Guidelines Development) ในวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบในการออก
กฎหมาย อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ และยกร่างเอกสารเรื่อง Regulatory Impact Assessment (RIA) in Thailand 
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการจัดประชุมดังกล่าว และได้ประสานงานเพื่อเชิญผู้เช่ียวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ 
องค์การเอเปค องค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ส านักเลขาธิการอาเซียน และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
รวมทั้งประเทศที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการน าเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ ได้แก่ ออสเตรเลีย 
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และมาเลเซีย มาเป็นวิทยากร พร้อมกับเชิญผู้แทนประเทศในกลุ่มเอเปค อาทิ ชิลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ จีน เวียดนาม รัสเซีย เม็กซิโก เปรู เข้าร่วมการประชุมด้วย 
                ๓. มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ สนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามโครงการดังกล่าว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เร่ือง การท าสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยให้แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒            
(เรื่อง การท าสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน) ในส่วนของข้อ ๑ จากเดิม “สัญญาทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐ         
ท ากับเอกชนในไทยหรือต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ช้ีขาด แต่หากมีปัญหาหรือความจ าเป็น หรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้    
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป” เป็น “สัญญาที่หน่วยงานของรัฐท ากับเอกชนในไทยหรือต่างประเทศ ไม่ว่า   
จะเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ถ้าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 
                       (๑) สัญญาที่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                    (๒) สัญญาสัมปทานท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้สัมปทาน 
                    หน่วยงานของรัฐไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ช้ีขาด แต่หากมีปัญหา
หรือความจ าเป็น หรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป” 
                ๒. ส าหรับสัญญาใดที่ส่วนราชการต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และสัญญามีข้อระบุให้ใช้อนุญาโตตุลาการโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ สัญญานั้นยังคงต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายว่าด้วย การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
           คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดคดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยก าหนดเพิ่มเติมอีก ๕ คดี ได้แก่ คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ และคดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดตราเคร่ืองหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดตราเครื่องหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย พ .ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดตราเครื่องหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าและตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าและตรวจสอบร่างกฎหมายและ

ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีให้ครอบคลุมการให้ความเห็นหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องที่หน่วยงานของรัฐ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี อันจะท าให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน    

ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการซึ่งกระทรวงการคลังแต่งตั้งให้เป็นผู้พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดิน 
ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 
 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้กรุงเทพมหานครด าเนนิการ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตามเจตนารมณ์มาตรา ๖๑/๒ วรรคเก้า แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ ก.พ.ร. เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลของกรุงเทพมหานครที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการจังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มาจากหน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงควรเพิ่มองค์ประกอบท่ีเป็นบุคคล 
ภายนอก เช่น อัยการ หรือต ารวจ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด   
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงอัตราเงินสินบนในคดีที่จับได้ผู้ต้องหาและหรือยาเสพติดของกลาง อัตราเงินช่วยเหลือ
เฉพาะตัวแก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด เพิ่มเติมการจ่ายเงินช่วยเหลือ
กรณีบาดเจ็บและรักษาตัวไม่เกินยี่สิบวัน หรือกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพในภายหลัง ตลอดจนปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีของประธาน
อนุกรรมการ และอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภาคในการพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการตามระเบียบนี้ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป     
ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรองรับตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ .ศ. ....     
มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ .ศ. ๒๕๕๓ และ
ก าหนดเหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะเสียใหม่ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
ที่เห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกเร่งพิจารณาก าหนดแนวทางหรือขั้นตอนการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงฯ ไปสู่การปฏิบัติ และเร่ง
เตรียมความพร้อมของบุคลากรและระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการก ากับดูแล รวมทั้งเผยแพร่และท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับรู้สิทธิและหน้าท่ี และสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด
ตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. .... 
        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ .ศ. ....       
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งบัญญัติให้มีค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมขึ้นใหม่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา            
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....           
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค า จากค าว่า “เลื่อนขั้นเงินเดือน” เป็นค าว่า “เลื่อนเงินเดือน” และค าว่า “ลดขั้นเงินเดือน” 
เป็น “ลดเงินเดือน” เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญจากระบบขั้นเป็นร้อยละ
ของฐานในการค านวณตามช่วงเงินเดือน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมให้มีคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ. รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาศึกษาอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเหมาะสมของอัตราเงินเดือน ตลอดจนให้กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงและสร้างความเข้าใจ 
ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลดังกล่าว 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการรวบรวมพระราชบัญญัติศุลกากรที่มี
ผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันทุกฉบับเข้าไว้ด้วยกันเป็นฉบับเดียว ปรับปรุงแก้ไขให้มีมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ
ทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ลดอัตราการจ่ายเงินรางวัล ก าหนดเพดานเงินสินบน เพิ่มเติมอ านาจทางศุลกากรในเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะ เขตไหล่ทวีป และเขตทะเลหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์  และกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นเกี่ยวกับอ านาจทางศุลกากรเหนือเขตทางทะเลต่าง ๆ ประเด็นด้านนิยาม
ของพื้นที่พัฒนาร่วมและอ านาจทางศุลกากรในพื้นที่พัฒนาร่วม และประเด็นเรื่อง  Pre-arrival Processing เกี่ยวกับบทบัญญัติ  
บางมาตรายังไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเสนอความเห็นบางประการ    
ให้มีความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายยิ่งขึ้น ได้แก่ เห็นควรก าหนดให้มีมาตรการอื่นเพื่อเปิดช่องให้ด าเนินการกับของที่น าเข้า  
ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๙ ได้บ้าง นอกจากมาตรการริบตามวรรคสาม การก าหนดข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง    
เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาอุปสรรคในการน าเข้าสินค้าต้องห้าม ตลอดจนควรมีการแก้ไขความในมาตรา ๑๗๕ วรรคสอง โดยให้มี
ข้อก าหนดรองรับกับปัญหาอุปสรรคกรณีที่มีการน าเข้าของต้องจ ากัดที่เป็นภัยต่อสังคม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. เนื่องจากระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทยได้บัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรมีความเต็มใจ ความสะดวกในการเสียภาษีอากร 
สมควรให้มีการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีอากรทั้งระบบเพื่อให้มีความเป็นธรรม รวมทั้งมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในการเสียภาษีอากร โดย
มอบให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป ท้ังนี้ ในการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีอากร
ดังกล่าวควรเทียบเคียงกับระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศอื่น ๆ ด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็น   
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพื่อให้มีการก ากับดูแลเรือที่เดินเข้าออกจาก
ราชอาณาจักร และเรือที่เดินภายในราชอาณาจักรบางประเภทเป็นพิเศษ รวมทั้งให้มีการก ากับดูแลบุคคลที่ท าการในเรือหรือผู้รับจ้าง
ท างานในเรือ ตลอดจนให้มีการอ านวยความสะดวกแก่เจ้าของเรือในการน าเรือเข้ารับการตรวจสภาพเรือ และออกใบส าคัญรับรอง
ตามข้อก าหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. ๑๙๗๔ (International Convention 
for the Safety of Life at Sea) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้     
เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจและป้องกันความขัดแย้ง แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อ
ประกอบการตรวจพิจารณาด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้การควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทุกพื้นที่เป็นไ ปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่ และมีความเหมาะสมเป็นธรรมทั้งต่อฝ่ายผู้เช่าและฝ่ายผู้ให้เช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
เนื่องจากเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า และก าหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับสัญญาเช่านาให้มีความชัดเจนระหว่างพื้นที่ในหรือนอกเขตชลประทานด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่เห็นควรให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เช่านาและเจ้าของนาผู้ให้เช่าอย่างทั่วถึง เนื่องจากได้มีผลกระทบ
จากบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คชก.) ระดับอ าเภอ รวมทั้งในการ
ปฏิบัติงานต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการเช่านาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และควรติดตามก ากับดูแล    
ให้ คชก. ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ให้มีการด าเนินการประกาศก าหนดอัตราค่าเช่านาขั้นสูงในทุกพื้นที่เพื่อให้นโยบายการลดต้นทุน
การผลิตสินค้าเกษตรของรัฐบาลในด้านการเช่าที่นาเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ตลอดจนด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เห็นควรแก้ไของค์ประกอบของกรรมการใน คชก. จังหวัด จาก “ธนารักษ์จังหวัด” เป็น “ธนารักษ์พื้นที”่ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพิ่มเติมผู้แทนกรมธนารักษ์   
เป็นกรรมการใน คชก. จังหวัด ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับการให้มีผู้แทนกรมธนารักษ์ ร่วมเป็นกรรมการใน คชก.     
ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกองประจ าการ) 
            คณะรัฐมนตรมีีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกองประจ าการ) ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๗ เพื่อก าหนดให้มี
ต ารวจกองประจ าการเช่นเดียวกับทหารกองประจ าการ โดยการเรียก การตรวจเลือก การฝึกอบรม และการปลด และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรก าหนดภารกิจการปฏิบัติหน้าที่และ
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของข้าราชการต ารวจและต ารวจกองประจ าการให้ชัดเจน ส่วนคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)     
มีข้อสังเกตในประเด็นการเรียกและการตรวจเลือกบุคคลเข้าเป็นต ารวจกองประจ าการ ตลอดจนการยกเว้นและการปลดต ารวจ    
กองประจ าการ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการมีอาวุธประจ ากายที่เหมาะสมกับสถานะและอ านาจหน้าที่ของต ารวจ    
กองประจ าการ รวมทั้งระยะเวลาภายหลังการฝึกที่จะสามารถใช้อาวุธได้ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกค าสั่งให้ต า รวจ   
กองประจ าการปฏิบัติหน้าที่ และการพิจารณาปฏิรูปองค์กรต ารวจในภาพรวม และความเห็นของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมาย
และนโยบายก าลังคนภาครัฐท่ีเห็นควรก าหนดภารกิจการปฏิบัติหน้าท่ีและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของข้าราชการต ารวจและ
ต ารวจกองประจ าการให้ชัดเจน พัฒนาระบบการบริหารก าลังพลต ารวจกองประจ าการทั้งเรื่องการก าหนดความต้องการจ านวน
ต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร รวมทั้งการใช้ก าลังพลตามความจ าเป็นและความแตกต่างของพื้นที่ไม่ซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รัฐ
ประเภทอื่น ตลอดจนมีแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารก าลังพลต ารวจกองประจ าการเพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐเกิดความคุ้มค่า ไปพิจารณาด้วย 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๗ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการประมง พ .ศ. ๒๕๕๘ รวม ๗ ฉบับ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 

  ๑. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือ
ท าการประมงในเขตประมงน้ าจืดและเขตประมงทะเลชายฝั่ง พ.ศ. .... 
                ๓. ร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องมือท าการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมงในเขตประมง
น้ าจืดและเขตประมงทะเลชายฝั่ง พ.ศ. .... 
                ๔. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือ
ท าการประมงในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง พ.ศ. .... 
                ๕. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... 
                ๖. ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด ขนาดของสัตว์น้ าที่ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 
                ๗. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้น าเข้า
หรือส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า พ.ศ. .... 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติม

มาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี) มีสาระส าคัญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
โดยก าหนดให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจสัง่โอนคดีได้ในกรณีที่อาจมีผลกระทบประโยชน์ท่ีส าคัญของรัฐ ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ๙ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ๙ ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป ดังนี ้
             ๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การอุทธรณ์และฎีกา) 
                ๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 
                ๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การอุทธรณ์และฎีกา) 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

                ๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์และฎีกา) 
                ๗. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 
                ๘. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 
                ๙. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

     ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย   
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยก าหนดบทนิยามของผู้เสียหายไม่ให้รวมถึงผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลยในคดีอาญา เพิ่มอ านาจของคณะกรรมการในการมอบอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายให้แก่
คณะอนุกรรมการ เพิ่มเติมสถานท่ียื่นค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
การใช้สิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ และการเพิ่มความผิดที่กระท าต่อผู้เสียหายให้รวมถึงความผิดอื่นซึ่งท าให้ผู้เสียหาย
อาจขอรับค่าตอบแทนได้ในรายการท้ายพระราชบัญญัติ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงกลาโหมและส านักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับความผิดที่กระท าต่อผู้เสียหายซึ่งกระท า  
ให้ผู้เสียหายอาจขอรับค่าตอบแทนได้ ตามมาตรา ๑๗ นั้น มีการบัญญัติความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ไว้ใน (๑) (ก) ลักษณะ ๑๐ 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย มาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๓๐๐ ซึ่งการบัญญัติเช่นนี้โดยไม่น าประมวล
กฎหมายอาญาทหารบางมาตรามาบัญญัติรวมไว้ด้วย อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวมทั้งความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่เพิ่มเติมตามรายการท้ายพระราชบัญญัติซึ่งท าให้ผู้เสียหายอาจขอรับค่าตอบแทนได้นั้น เป็นความผิดที่รวมการกระท า
หลายอย่าง โดยมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์รวมอยู่ด้วย ในขณะที่มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้ค่าตอบแทนที่จะจ่ายแก่ผู้เสียหายรวมถึงค่าตอบแทนความเสียหายอื่น
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจเปิดช่องให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์ที่สูญเสียไป   
โดยการกระท าผิดได้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 

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

 

 

 

 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเท๘๑ 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
 

 ในช่วงเดือนกรกฎาคม
รวมท้ังสิ้น ๒๖๖ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรี

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะ

 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๕

๓๐

๔๕

๖๐

๗๕

๙๐

๗ ก

จํานวนเร่ือง

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๖, 
๒๓ 
ก.ย. 
๕๗

 ๓๐ 
ต.ค. 
๕๗

๒๕ 
พ.ย. 
๕๗

๓๐ 
ธ.ค. 
๕๗

๓๑ 
ม.ค. 
๕๘

๒๘ 
ก.พ. 
๕๘

๓๑ 
ม.ีค. 
๕๘

๓๐ 
เม.ย. 
๕๘

๓๑ 
พ.ค. 
๕๘

๓๐ 
ม.ิย
๕๘

๑๐๘

๒๔๔ ๒๒๕

๓๔๒

๒๓๙
๒๙๑

๔๐๘

๒๓๓
๒๗๗ ๓๒๐

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้ มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรใีนเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ –

 

ก.ค. ๕๘ ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๒๑ ก.ค. ๕๘ ๒๘ ก.ค

๔๖

๘๑
๗๖

๖๓

จํานวนเร่ือง 

รวมท้ังสิ้น  ๒๖๖ เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

๓๐ 
ย. 

๕๘

๓๑ 
ก.ค. 
๕๘

๓๒๐
๒๖๖

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

๔ ครั้ ง มีมติคณะรัฐมนตร ี 

๒๕๕๘ 

 

– ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ค. ๕๘

๖๓

เดือน 



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

 

 
 

 

     

 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตร ีรวมทั้งสิ้น ๒๖๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๘๒ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๖๔ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๑๕ เรื่อง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

 

––  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ, 82

164

ป, 5

อ, 15

รวมทั้งสิ้น  ๒๖๖  เรื่อง 

วาระเพ่ือทราบ ๑๖๔ เร่ือง (๖๑.๖๕ %) 
วาระประธานแจ้ง ๕ เร่ือง (๑.๘๘ %) 

วาระอื่น ๆ ๑๕ เร่ือง (๕.๖๔ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๘๒ เร่ือง (๓๐.๘๓ %) 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 

 

 

 

 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเท๘๓ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น
 วาระเพ่ือพิจารณา ๘๒
 วาระเพ่ือทราบ       ๑๖๔ 

 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

๑๖๐

จํานวนเร่ือง 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  

มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 
เป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  

๒   เรื่อง   แบ่งเป็นวาระปกติ    ๕๓   เรื่อง  วาระจร 
   เรื่อง   แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๖๐   เรื่อง   วาระจร 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๕๓

๑๖๐

๒๙
๔

รวมท้ังสิ้น  ๒๔๖ เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๔๖ เรื ่อง 

วาระจร   ๒๙  เรื่อง  
วาระจร    ๔  เรื่อง 

การเสนอ 

 

วาระปกติ

วาระจร

 

ประเภทวาระ 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                 (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหนวยงานเจาของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีชวงเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘  มีหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระเสนอเรื่อง
เขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒ หนวยงาน และเปนมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๖๖ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๖
๑

๒
๑
๑
๑

๒
๔

๒
๓

๑๑
๓

๒
๑๒

๑๑
๔

๒
๓

๘
๒๑

๗
๔

๑
๗

๒๐
๑๘

๖
๓

๒๕
๑๗

๙
๔๙

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

สลธ.คสช.

สวสพ.

สกช.

ศย.

ปช.

ปง.

กร.

ตช.

สม.

สผ.

สว.

พศ.

อก.

สธ.

ศธ.

วท.

วธ.

รง.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ทก.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.

หนวยงาน 

จาํนวนเร่ือง 

 

รวมท้ังสิ้น  ๒๖๖  เรื่อง 

 
๔ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 

 

 

 

 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเท๘๕ 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไป
 เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 
เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซ่ึงเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไป
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่อง
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนก

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนก
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี
เรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน 
๑๑๓ เรื่อง  
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับ
 

เรื่องท่ัวไป
๒๑๒ เรื่อง
๗๙.๗๐ %

นโยบายรัฐบาล, 
153, 57.52%

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๕๓ เรื่อง 
๕๗.๕๒ % 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไปและประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย
เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ 

ซ่ึงเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น 

รัฐบาล จํานวน ๑๕๓ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เรื่องกฎหมาย

๒๐

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
113

รวมท้ังสิ้น  ๒๖๖  เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๒๖๖  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย 
๒ ประเภท คือ เรื่องท่ัวไปและ

พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป) 

เรื่องกฎหมาย 

 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

เรื่องกฎหมาย
๕๔ เรื่อง

๒๐.๓๐ %

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล, 
113, 42.48%

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๑๓ เรื่อง 
๔๒.๔๘ % 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 

 

 

 

 

     

 

 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑

๓๘

  

จํานวนเร่ือง 

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

(๑)  (๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
                (วันที่ ๑-๓

 
สํานักบริหารงานสารสนเท

มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

 
แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

 

 

 

 

 

 
 

 
 

๓๘

๓ ๓ ๓

๔๒

๓ ๐
๔

   

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสขุภาพของประชาชน 
การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

รวมท้ังสิ้น  ๑๕๓  เรื่อง 

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

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

และด้านหลักการพัฒนา 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

๓๗

๑๙

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบาย (๑๐)   (๑๑)   



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 

 

 

 

 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเท๘๗ 

 
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา

  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๙

จํานวนเร่ือง 

(๑)   

(๑
(๓
(๕

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก

๔๕

๕๖

๖

๓๓

(๔)   (๓)   (๒)    (๕)   

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

รวมท้ังสิ้น  ๑๕๓  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 

  

๔

ด้าน (๖)   

 
ด้านความมั่นคง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 

 

 

 

 

     

 

 

 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะ
จํานวน ๕๔ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะ

 
 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
 คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี
๒๕๕๘ มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๒๖ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

 คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งต้ั งโดยมติคณะรัฐมนตรี
มีจํานวนท้ังสิ้น ๓ คณะ ดังน้ี 

ภาคกลาง
จํานวน ๑๒ เร่ือง

๒๒.๒๒ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๑๑ เร่ือง

๒๐.๓๗ %

๑๓
๒๒

๑๔

๕๒

๗

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

นร. กห. กค. กต. กก. พม

จํานวนเร่ือง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
                (วันที่ ๑-๓

 
สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ  
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติท่ีมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ

 

คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ท่ีแต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 

คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งต้ั งโดยมติคณะรัฐมนตรี ต้ั งแต่วันท่ี  ๑ 

กทม. และปริมณฑล
จํานวน ๔ เร่ือง

๗.๔๑ %

เร่ือง

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน ๑๓ เร่ือง
๒๔.๐๗ %

จํานวน 
๑๑

จํานวน 

๔

๑๔
๗ ๙

๕ ๕
๑๖

๑
๗ ๘

๔
๑๓

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

รวมท้ังสิ้น  ๕๔  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 

จําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ 

 

๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม  

 
 – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

ภาคใต้
จํานวน ๖ เร่ือง

๑๑.๑๑ %

ภาคตะวันตก
จํานวน ๑ เร่ือง 

๑.๘๕ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๗ เร่ือง 

๑๒.๙๗ %

๑๑
๔ ๒ ๔ ๒

๒

สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส. หน่วยงาน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 

 

 

 

 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเท๘๙ 

  - คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
   - คณะกรรมการพิจารณากําหนดราคาจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ
   -  คณะกรรมการประสานงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของ
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรี
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณ
 

ลําดับ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (

๒. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ
๓. ร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 

ประจําการ) 
๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ
๕. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ
๖. ร่างพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
๗. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 
๘. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร 

หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบ
จากความเหลื่อมล้ําของอัตราเงินเดือน

๙. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย

แก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี 
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม 
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ

.... 
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

รรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
พิจารณากําหนดราคาจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ

คณะกรรมการประสานงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติ 

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีมีการประชุมช่วงกรกฎาคม ๒๕๕๘ มีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 

ช่ือเรื่อง 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖ เก่ียวกับการโอนคดี) 

๒๖๔๖๑

ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ๒๖๔๔๘
ร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ตํารวจกอง ๒๕๗๒๒

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ๒๕๕๗๘
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ๒๕๕๕๔
ร่างพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ๒๕๕๔๔
ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ๒๕๔๐๘
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และ
หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบ
จากความเหลื่อมล้ําของอัตราเงินเดือน 

๒๕๓๘๒

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... ๒๕๒๗๑
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... ๒๕๒๖๓
ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย

ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๒๔๖๕๗

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒๔๕๐๗

ร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. .... ๒๔๔๙๖
ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ๙ ฉบับ ๒๓๗๗๕
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๓๗๐๘

ร่างพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. .... ๒๓๖๙๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

รรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
พิจารณากําหนดราคาจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ 

และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ   

มีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ 

เลขท่ีหนังสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีท่ีมีมติ 

๖๔๖๑/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] 

๖๔๔๘/๕๘ [๒๘/๐๗/๒๕๕๘] 
๕๗๒๒/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] 

๕๕๗๘/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] 
๕๕๕๔/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] 
๕๕๔๔/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] 
๕๔๐๘/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] 
๕๓๘๒/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] 

๕๒๗๑/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] 
๒๕๒๖๓/๕๘ [๒๑/๐๗/๒๕๕๘] 

๔๖๕๗/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] 

๔๕๐๗/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] 

๔๔๙๖/๕๘ [๑๔/๐๗/๒๕๕๘] 
๓๗๗๕/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] 

๒๓๗๐๘/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] 

๒๓๖๙๓/๕๘ [๐๗/๐๗/๒๕๕๘] 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 

 

 

 

 

     

 

 

 
  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
      ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 
ข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ

 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

 

 เรื่องท่ีเป็นพระราชกําหนด 
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่
ตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี
 

ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการคลัง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

สํานักงานสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ

หน่วยงานอื่น ๆ 

รวม 

 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
                (วันที่ ๑-๓

 
สํานักบริหารงานสารสนเท

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้ันตอน 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ 

รวม 

กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ซ่ึงได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 

ประเภทกฎหมาย พระราช 
กําหนด 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

ประกาศ

 ๑  ๑  

 ๑ ๓ ๒  

  ๒   

 ๑ ๒  ๑

  ๑ ๑๒  

 ๑ ๑ ๒  

   ๑  

   ๑  

  ๘   

 ๑    

 ๑    

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ      

 ๔    

 ๑๐ ๑๗ ๑๙ ๑

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม

ฉบับ 

๕๐ 

๕๐ 

ษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และ
๒๕๕๘ มีจํานวน ๔๙ ฉบับ จําแนก

ประกาศ ระเบียบ รัฐธรรมนูญ 

  ๑ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ๑  

   

 ๑ ๑ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 

 

 

 

 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเท๙๑ 

กระทรวง 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม 

นร. สํานักนายกรัฐมนตร ี

กห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง 

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ 

กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

คค. กระทรวงคมนาคม 

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พน. กระทรวงพลังงาน 

พณ.   กระทรวงพาณิชย ์

มท.   กระทรวงมหาดไทย 

ยธ.   กระทรวงยุติธรรม 

รง.   กระทรวงแรงงาน 

วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม 

วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ 

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ 

อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

ตารางอักษรย่อ 
 

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ

อักษรย่อ ชื่อเต็ม

พศ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สม. สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ กร. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปช. สํานักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศย. สํานักงานศาลยุตธิรรม 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สกช. สภากาชาดไทย 

สวสพ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

หน่วยงานอิสระ 

ชื่อเต็ม 

 

สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ



 




