
 



คํานํา 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรัฐบาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ 
เพ่ือตอบสนองนโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรี
จึงเป็นภาพสะท้อนการทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาลเท่าน้ัน  ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการ
และกลไกอ่ืนๆ ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 

   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะ
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล
ชุดที่ ๖๑ ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
และจัดทําเป็น CD สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายช่ือ
และสรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม 
จํานวนมติคณะรัฐมนตรี ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล เช่น มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ การดําเนินการ
แก้ไขปัญหายางพารา และแผนการดําเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล  จึงได้ เผยแพร่ เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ 
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย 

 

 

           สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

        ตุลาคม ๒๕๕๗ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (เพ่ิมเติม) ๒๐๑๓๕/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

การด าเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ๒๐๙๑๘/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๒ 

ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟ 
ระหว่างไทย-กัมพูชา  

๒๐๘๔๒/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๒ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)  ๒๐๒๗๘/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๓ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ าบาตรเกาหลีเหนือ  ๑๘๖๕๖/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๓ 

การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙ ณ นครนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ว(ร) ๙๗/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๔ 

ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๒ และร่างปฏิญญากังวอนว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๑๘๙๙๗/๕๗ [๐๗/๑๐/๒๕๕๗] ๔ 

เอกสารผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๔  ๑๘๙๘๘/๕๗ [๐๗/๑๐/๒๕๕๗] ๔ 

ร่างกฎบัตรสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย  ๑๘๙๘๔/๕๗ [๐๗/๑๐/๒๕๕๗] ๕ 

การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอ านาจเต็ม ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ  

๑๙๖๑๑/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๕ 

ร่างความตกลงอาเซียนว่าดว้ยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on  
Medical Device Directive)  

๑๙๖๖๖/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๖ 

การรับรองเอกสารผลการประชมุผู้น าเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๐ (ASEM ๑๐)  ๑๙๖๓๓/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๖ 

ขอให้ความเห็นชอบต่อเอกสารถ้อยแถลงของประธานและเอกสารสารัตถะ
ประกอบการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๖  

๑๙๖๕๓/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๖ 

การรายงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)  ๑๙๗๒๑/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๗ 

การจัดท า Financing Agreement (FA) ของโครงการ EU-ASEAN Migration and 
 Border Management Programme II  

๒๐๒๒๗/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๘ 

สารบัญ 
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ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพ้ืนฐาน 
รัฐบาลแห่งรัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลาม ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร  

๒๐๑๗๖/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๘ 

การยกเลิกภาษีน าเข้าและโควตาน าเข้าส าหรับน้ าตาลทรายดิบจากอ้อยภายใต้ 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade 
Agreement : AKFTA)  

๒๐๑๕๕/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๘ 

การขอความเห็นชอบต่อปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  ๒๐๒๙๒/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๙ 

ผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 
ครั้งที่ ๓  

๒๐๑๙๗/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๑๐ 

สรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๒๐๑๒๕/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๑๐ 

รายงานสรุปผลการประชุมสุดยอดความม่ันคงด้านสุขภาพของโลก  ๒๑๐๔๗/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๑๑ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี ๓  ๒๐๕๙๕/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๑๑ 

(ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชาว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและ
หญิงและการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์  

๒๐๘๖๕/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๑๒ 

ขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

๒๐๖๕๙/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๑๒ 

ข้อเสนอให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยประสานงานหลักของไทยกับองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก  

๒๐๘๑๓/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๑๓ 

เอกสารส าคัญที่จะรับรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ และ
การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๖  

๒๐๙๗๔/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๑๓ 

ขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างไทยกับกัมพูชา  

๒๐๙๗๙/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๑๔ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่     
ผูท้ีเ่ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ     
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน 

  

สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ๒๐๙๗๒/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๑๕ 
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      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     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   
     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
  

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
 ๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ    
     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

รายงานการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม  ๒๑๐๘๔/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๑๗ 

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
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๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน 

  

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า 
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  

๑๙๖๐๑/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๑๘ 

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 
  

ขอความเห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกภาคส่วน และเตรียมการส่งความช่วยเหลือของไทย
ไปยังแอฟริกาตะวันตก  

ว ๑๑๘/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๑๘ 

    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
แผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน  
ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๗ ของกระทรวงคมนาคม และ เรื่อง มาตรการ
เตรียมความพร้อม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล   
วันลอยกระทง ๒๕๕๗ ของกระทรวงมหาดไทย   

ว ๑๒๖/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๒๐ 

    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
การจัดการแข่งขนักีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗  ๑๘๖๐๐/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๒๐ 

     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

         ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒   

๒๑๐๘๖/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๒๒ 

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม  

๑๙๖๑๙/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๒๓ 

    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้

  

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก  ๑๘๖๔๓/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๒๓ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒๐๖๕๔/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๒๔ 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒๐๖๕๖/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๒๔ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจในการตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานเอเชีย  

๑๙๖๘๐/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๒๕ 

แผนการด าเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘   ๒๐๒๐๐/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๒๕ 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง  

๑๘๕๑๐/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๒๖ 

การด าเนินการแก้ไขปัญหายางพารา  ๑๘๔๙๗/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๒๖ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   
การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การก าหนดให้วันศุกร์
ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ)  

ว ๑๐๒/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๒๗ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ)  

๑๙๕๔๕/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๒๗ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    

ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 
  

มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘  ๑๙๗๔๕/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๒๗ 

ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ 
(ช่วงประสบภัยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗)  

๒๑๑๐๐/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๒๘ 

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕  

๑๙๕๘๓/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๒๙ 

การรายงานสถานการณ์พลังงานของไทย  ๒๐๙๑๑/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๒๙ 
 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (มาตรการ 
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) 

๒๐๓๐๕/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๓๐ 



 

 - ๖ - 

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   
แผนการด าเนินโครงการรถไฟทางคู่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒๐๒๐๙/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๓๐ 
ขออนุมัติด าเนินการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการเจรจาตรงกับ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  
ช่วงเตาปูน - บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕)  

๒๑๐๑๒/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๓๑ 

ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๒๐๘๒๒/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๓๑ 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   
   ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ

รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....  

๑๘๕๖๔/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๓๒ 

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

การแก้ไขปัญหายางพารา ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  

๒๐๓๘๔/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๓๒ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ป ี๒๕๕๗ และรายงานสถานการณ ์
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  

๑๙๖๓๑/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๓๓ 

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๗  ๒๐๘๙๗/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๓๔ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (กองทุนตั้งตัวได้) วงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙  

๒๑๑๓๔/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๓๔ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

การรับรองแถลงการณ์ของรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ภูมิภาคเอเชยีและแปซิฟิกว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่ฉลาดด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

๑๙๖๔๖/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๓๕ 
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๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

การรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ๑๙๖๕๑/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๓๖ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  ๒๐๘๓๕/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๓๖ 

ขอความเห็นชอบให้สัตยาบันภาคผนวก ๑๐ แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่ง 
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

๒๐๙๕๘/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๓๗ 

ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN 
Joint Statement on Climate Change 2014)  

๒๐๘๙๙/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๓๘ 

ขอความเห็นชอบพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๗ และชุดที่ ๘ ของการเปิดตลาด
การค้าบริการสาขาการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน  

๒๐๙๙๒/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๓๘ 

ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามร่างพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ ๕ แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาล
แห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

๒๐๙๕๔/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๓๘ 

(ร่าง) กรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม  

๒๐๘๗๒/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๓๙ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ   
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 
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     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มี โครงสร้างพื นฐาน     
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้   

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  ๑๘๓๗๙/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๔๒ 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

๑๘๓๘๐/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๔๒ 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

  

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. ....  

๑๘๕๗๗/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๔๓ 

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

   ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

  

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พ.ศ. ....  

๑๙๗๒๒/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๔๓ 

   ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

   ๙.๕ เร่งรดัการควบคมุมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย     
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๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๐๔/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๔๕ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๑๗/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๔๖ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๒๑/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๔๘ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๒๗/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๔๙ 

การก าหนดหลักการให้รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรอง
เรื่องให้นายกรัฐมนตรี  

ว(ร) ๙๖/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๕๑ 

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ว ๑๐๗/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๕๑ 

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๘๙๕๑/๕๗ [๐๗/๑๐/๒๕๕๗] ๕๒ 

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๙๖๙๓/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๕๓ 

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๒๐๑๑๔/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๕๓ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๒๐๗๘๔/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๕๓ 

การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี   ว(ร) ๑๑๒/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๕๔ 

ขอความเห็นชอบหลักการให้ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่กระท าการใด ๆ 
อันเป็นการกระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  

ว(ร) ๙๙/๕๗ [๐๗/๑๐/๒๕๕๗] ๕๔ 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และผู้ตรวจการแผ่นดิน  

๑๙๔๒๖/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๕๔ 

การก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ว  ๑๒๓/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๕๔ 

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ว  ๑๒๕/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๕๕ 

ขออนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษในการก่อสร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ในพ้ืนที่ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธ
ทหารบก (เดิม) จังหวัดนนทบุรี  

๒๐๒๗๑/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๕๕ 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

  

ร่างพระราชกฤษฎีกาข้าราชการต ารวจประเภทไม่มียศ พ.ศ. ....  ๑๘๕๖๘/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๕๖ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ส านักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๙๕๓๗/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๕๗ 

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกองประจ าการ)   ๒๐๙๒๖/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๕๗ 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๐๗๙๓/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] ๕๗ 

       ๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 
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  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม  ว  ๑๒๐/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๕๘ 

รายงานการร้องเรียนของประชาชน  ๑๙๘๖๗/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๕๘ 

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการ ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับส าหรับคดีที่เกิดขึ้น
ในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๘๔๘๑/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] ๖๐ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมการอุทธรณ์ฎีกา)  

๑๙๕๕๕/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๑๙๕๓๙/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] ๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....  ๒๐๒๔๗/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] ๖๑ 
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      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุตธิรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

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

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
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การปกป้องและเชิดช ู

สถาบนัพระมหากษัตริย์ 
 

 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                       (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (เพ่ิมเติม) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในวงเงินท้ังสิ้น ๑๒๗,๗๗๙,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน ๑๓ โครงการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) เสนอ 
ทั้งนี้ ให้ กปร. แจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณและขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณโดยตรงต่อไป      
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต่างประเทศ 
 

 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                        (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง การด าเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบแนวทางการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตท างาน
ช่ัวคราวจากศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างาน
ในกิจการประมง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว   
และกัมพูชา) และให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ก าชับและก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง โ ปร่งใส 
และไม่แสวงประโยชน์ใด ๆ และหากมีกรณีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เช่น การเรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวที่ผ่านเข้าออก
ด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น ให้ด าเนินการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด 
                ๓. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดี      
กับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างเคร่งครัด เช่น กรณีที่สถานประกอบการลักลอบหรือ     
มีส่วนรู้เห็นในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ควรพิจารณาใช้มาตรการปิดสถานประกอบการเป็นการช่ัวคราวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟ ระหว่างไทย-กัมพูชา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟ ระหว่างไทย-กัมพูชา ทั้งนี้ หากมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ที่ไม่ใช่สาระส าคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวง
คมนาคมสามารถด าเนินการได้ โดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมหรือผู้แทนส าหรับการลงนามดังกล่าว 
                ๒. กระทรวงคมนาคมยืนยันว่า จุดเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นจุดแบ่งความรับผิดชอบในการลงทุน 
การก่อสร้าง การบริหารจัดการ และการบ ารุงรักษาเส้นทางรถไฟ โดยจุดเช่ือมต่อดังกล่าวจะไม่ท าให้ประเทศไทยและกัมพูชาเสียสิทธิ
ในการอ้างเขตแดนในพ้ืนท่ีนั้น 
                ๓. ในอนาคตหากประเทศไทยและกัมพูชาจะมีการเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเช่ือมต่อข้ามพรมแดนระหว่างกันขึ้นอีก 
ให้เพิ่มผู้แทนกระทรวงกลาโหมเป็นองค์ประกอบในคณะเจรจาด้วย และให้คณะเจรจาดังกล่าวพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในการพัฒนาเช่ือมต่อเส้นทางบริเวณต าบลบ้านไร่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วย ทั้งนี้ ในการเจรจาให้ค านึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเป็นส าคัญ 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓ 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ซึ่งมีวัตถุประสงค์    
เพื่อปกป้องและรักษาอ านาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน สิทธิอธิปไตย และขอบเขตของชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      
ทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ๖ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล (๒) การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล (๓) การสร้าง
ความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล (๔) การสร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    
ทางทะเล (๕) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้และความตระหนักรู้ความส าคัญของทะเล และ (๖) การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลขององค์กรของรัฐ ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รับไปด าเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ ให้เป็นแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล โดยให้มีระยะเวลาของแผนดังกล่าวเป็นปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนความมั่นคงฯ ที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว     
ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการรองรับแผนดังกล่าวต่อไป 
                ๒. โดยที่แผนความมั่นคงฯ ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นอ านาจหน้าท่ีโดยตรงของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จึงให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติน าแผนความมั่นคงฯ ที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้น าแผนความมั่นคงฯ ดังกล่าวเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปด้วย เนื่องจากแผนความมั่นคงฯ 
ดังกล่าวมีผลผูกพันกับการออกกฎหมาย การงบประมาณ การจัดตั้งหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานของหลายองค์กร 
                ๓. เนื่องจากการรักษาความมั่นคงเป็นเรื่องส าคัญ จึงให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล เพื่อส่งให้ส านักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณต่อไป 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ าบาตรเกาหลีเหนือ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการด าเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : 
UNSC) ที่ ๒๑๔๑ (ค.ศ. ๒๐๑๔) ที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการคว่ าบาตรเกาหลีเหนือ 
และคณะผู้เช่ียวชาญภายใต้คณะกรรมการคว่ าบาตรฯ ในการให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับการอนุวัติมาตรการภายใต้ข้อมติ UNSC ที่ ๑๗๑๘ 
(ค.ศ. ๒๐๐๖) ที่ ๑๘๗๔ (ค.ศ. ๒๐๐๙) ที่ ๒๐๘๗ (ค.ศ. ๒๐๑๓) และที่ ๒๐๙๔ (ค.ศ. ๒๐๑๓) 
                ๒. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
สมาคมธนาคารไทย คณะกรรมการการบินพลเรือน และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว     
และปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามรายชื่อล่าสุด 

 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                        (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  การเข้าร่วมประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๖๙ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง    
การต่างประเทศรายงานการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมให้ทราบถึงสถานการณ์การเมืองไทยเพื่อให้เข้าใจถึง  
ความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะด าเนินการตาม roadmap ที่จะน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนา    
ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประเทศต่าง ๆ มีความเข้าใจและเช่ือมั่นต่อสถานการณ์การเมืองของไทยเป็นอย่างดี 
และได้รณรงค์ขอรับการสนับสนุนการที่ไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights 
Council : HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗ และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Security Council : UNSC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ ด้วย ส าหรับประเด็นหลักที่ประเทศสมาชิกได้ให้ความส าคัญในปีนี้ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแพร่ระบาดของโรคอีโบลา และปฏิบัติการของกลุ่มนิยมความรุนแรงในอิรักและซเีรยี ทัง้นี ้การประชุม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญดังกล่าวประกอบด้วยการประชุม Ministerial-level of the UNSG'S partnership Group on Myanmar 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ การหารือของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประธานสมัชชาสหประชาชาติ 
ครั้งที่ ๖๙ และเลขาธิการสหประชาชาติ การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น ตุรกี และจีน การพบปะ
นักธุรกิจสหรัฐอเมริกาที่เป็นสมาชิกของ US-ASEAN Business Council และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ 
อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งได้มีโอกาสพบปะหารือทักทายอย่างเป็นกันเองกับนายจอห์น เคร์รี่ (Mr. John Kerry) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในการประชุมดังกล่าวด้วย  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ สมัยท่ี ๑๒ และร่างปฏิญญากังวอนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๒ โดยร่างแถลงการณ์ฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันในระดับรัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อม 
                    ๑.๒ เห็นชอบในการรับรองร่างปฏิญญากังวอนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการลงนาม และมอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้ร่วมรับรองปฏิญญาฯ 
                    ๑.๓ เห็นชอบประเด็นน าเสนอแลกเปลี่ยนส าหรับหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย การบูรณาการความหลากหลาย
ทางชีวภาพสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนและวาระหลังปี ๒๐๑๕ การบูรณาการแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
สู่การพัฒนาในระดับประเทศและท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาและกลยุทธ์ขจัดความยากจน การใช้ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์เพื่อบรรเทา
ผลกระทบ/แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีท้าทายในระดับโลก และความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
                    ๑.๔ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ฯ และร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน ากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหม่ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
(เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง เอกสารผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย คร้ังท่ี ๑๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์เพิร์ทส าหรับการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๔ 
(14th Meeting of Council of Minister of Indian Ocean Rim Association) และร่างปฏิญญาด้านเศรษฐกิจ IORA หรือปฏิญญา



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๕ 

สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association : IORA) ว่าด้วยหลักการร่วมส าหรับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน โดยร่างเอกสารทั้งสองฉบับเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ด้านนโยบายทางการเมืองร่วมกันของรัฐสมาชิก IORA โดยก าหนด
แนวทางเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โดยมุ่งให้
เกดิความร่วมมือและการตระหนักถึงประเด็นด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สตรีและเด็ก ความมั่นคง การจัดการความเสี่ยงของภัยพิบัติ 
และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างเอกสารทั้งสองฉบับ 
                    ๑.๓ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารทั้งสองฉบับที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี) เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ร่างกฎบัตรสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างกฎบัตรสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association : IORA) ซึ่งระบุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือสาขาความร่วมมือหลัก ประกอบด้วย ความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล     
การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การจัดการด้านการประมง การจัดการความเสี่ยงของภัยพิบัติ ความร่วมมือ    
ด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม โดยยึดหลักฉันทามติการปรับตัว
เปลี่ยนแปลง และการไม่แทรกแซงในการด าเนินงาน การเปิดกว้างสมาชิกภาพให้กับรัฐอธิปไตยในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย การให้
สถานะคู่เจรจาหรือผู้สังเกตการณ์แก่รัฐหรือองค์กรอื่น กลไกการท างาน (สภารัฐมนตรี คณะกรรมการเจ้าหน้าที่อาวุโส เวทีภาคธุรกิจ 
คณะท างานด้านวิชาการ คณะท างานด้านการค้าและการลงทุน ฯลฯ) บทบาทและหน้าท่ีของส านักเลขาธิการและเลขาธิการสมาคม 
การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการสมาคม การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือ แหล่งที่มา
และการบริหารจัดการงบประมาณและกองทุนพิเศษ และการรับรองและแก้ไขกฎบัตร 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมลงนามและให้การรับรองร่างกฎบัตร
ดังกล่าว (ในกรณีนี้มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 
                    ๑.๓ ในกรณีที่ร่างกฎบัตรดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญา มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือ    
มอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                    ๑.๔ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างกฎบัตรดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่องข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี) เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอ านาจเต็ม ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ มอบอ านาจให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการอภิปราย ลงมติ และลงนามในกรรมสารสุดท้าย
ของการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอ านาจเต็มของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) 
ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกตราสารแต่งตั้ง (Credentials) โดยมอบอ านาจในการอภิปราย 
ลงมติ และลงนามในกรรมสารสุดท้ายของการประชุมฯ ให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
(เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                        (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device Directive) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
              ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                          ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติการลงนามความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on 
Medical Device Directive) 
                    ๑.๒ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญในความตกลงฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์ 
ตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไป 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ 
                    ๑.๔ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือแจ้งการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ เมื่อประเทศไทย
ได้ลงนามและด าเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว 
 ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับสาระส าคัญของ
ความตกลงฯ มีการใช้ถ้อยค าที่มีลักษณะบังคับ แสดงถึงความมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กรณีจึงเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และโดยที่ร่างความตกลงฯ เป็นการปรับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองเครื่องมือแพทย์ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง อันเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการค้าเสรี จึงเป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
การค้าเสรีตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาซึ่งกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างกว้างขวางที่ต้องเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  การรับรองเอกสารผลการประชุมผู้น าเอเชีย-ยุโรป คร้ังท่ี ๑๐ (ASEM ๑๐) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงของประธานส าหรับการประชุมผู้น าเอเชีย -ยุโรป ครั้งที่ ๑๐ (10th Asia-Europe 
Meeting : ASEM 10) ซึ่งเป็นเอกสารแถลงสรุปผลลัพธ์การประชุม ASEM 10 โดยประธานการประชุมผู้น า ASEM มีสาระส าคัญ
เป็นการแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิก ASEM ในภูมิภาค
เอเชียกับยุโรป ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสะท้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นส าคัญระหว่างประเทศ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทนรับรองร่างถ้อยแถลงของประธานฯ 
                    ๑.๓ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าของร่างเอกสารถ้อยแถลงของประธานฯ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญ 
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองเอกสารดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้
โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี) เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ขอให้ความเห็นชอบต่อเอกสารถอ้ยแถลงของประธานและเอกสารสารัตถะประกอบการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรม

เอเชีย-ยุโรป คร้ังท่ี ๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงของประธานส าหรับการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๖ (The 6th Asia-Europe 
Culture Ministers’ Meeting : ASEM CMM 6) ซึ่งเป็นเอกสารแถลงสรุปผลการประชุม ASEM CMM 6 โดยประธานการประชุม 
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗ 

ระหว่างสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชียกับยุโรป รวมทั้งสะท้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นส าคัญระหว่างประเทศทางด้านวัฒนธรรม 
และเอกสารสารัตถะประกอบการประชุม ASEM CMM 6 คือ ร่างถ้อยแถลงส าหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อใช้กล่าว
ในการประชุมเต็มคณะของการประชุม ASEAN CMM 6 และเอกสารเพื่อน าเสนอกรณีศึกษาของประเทศไทยระหว่างการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities)” ของการประชุม ASEM CMM 6 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรับรองร่างถ้อยแถลงของประธานฯ 
                   ๑.๓ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าของร่างถ้อยแถลงของประธาน ตลอดจนเอกสารสารัตถะประกอบการประชุม 
ASEM CMM 6 ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองเอกสารดังกล่าว 
ให้กระทรวงวัฒนธรรมสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) 
เกี่ยวกับด้านต่างประเทศ รวมทั้งให้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยและสินค้าไทยประเภทต่าง ๆ ที่มีช่ือเสียง
และเป็นเอกลักษณ์ เช่น เครื่องทองสุโขทัย อัญมณี และผลิตภัณฑ์ OTOP ไปเผยแพร่ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง การรายงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) รายงานผลการเยือน
ต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. นายกรัฐมนตรีได้หารือกับประธานาธิบดีเต็งเส่ง (Thein Sein) ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยได้เน้นย้ าความร่วมมือกันทางด้านการค้าและการลงทุน เป็นหุ้นส่วนเพื่อ
ความมั่นคงและการพัฒนา โดยด้านความมั่นคงได้หารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวและการพิสูจน์สัญชาติ 
ส่วนด้านเศรษฐกิจจะเป็นการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เช่น ก่อสร้างถนน
ระหว่างเมียวดี-กอกะเร็ก การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพิ่มจุดผ่านแดนถาวร เช่น ด่านสิงขร - 
ม่อต่อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เป็นพยานการลงนามบันทึกความตกลงบ้านพี่เมืองน้อง 
จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ เชียงใหม่-เชียงตุง ประจวบคีรีขันธ์-มะริด และระนอง-เกาะสอง เพื่อความร่วมมือในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร 
การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
               ๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือ   
กับนายวันนะ หม่อง ลวิน (U Wunna Maung Lwin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา โดยแจ้งว่าประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ซึ่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาเป็นประเทศแรกที่นายกรัฐมนตรีเยือนอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ มีการหารือเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ร่วม        
ในการจัดระเบียบและพัฒนาพื้นที่ชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจทั้งในกรอบความร่วมมือ
แบบทวิภาคีและในกรอบอาเซียน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน/การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในไทย 
                ๓. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสมาคม
แห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๔ ที่ประเทศออสเตรเลีย ได้พบปะและหารือกับนางจูลี่ บิชอป (Julie Bishop) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศและการค้าของประเทศออสเตรเลีย เพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการยกระดับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียให้ครอบคลุมในทุก ๆ มิติ เน้นย้ าความพร้อมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ของไทยที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partners) กับทุกภาคส่วนของประเทศออสเตรเลียในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่จะน าไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ช้ีให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศสมาชิกประชาคม  ASEAN ที่จะ
ขยายบทบาทความร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียให้ครอบคลุมไปถึงภาคการผลิตของเอกชนในลักษณะธุรกรรมร่วมทุนระหว่าง
กลุ่มบรรษัทข้ามชาติที่มีศักยภาพของ ASEAN อาทิเช่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ของประเทศไทยและบริษัท เปโตรนาส จ ากัด 
ของประเทศมาเลเซีย เพื่อลงทุนร่วมกันในการด าเนินธุรกิจการส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติในประเทศออสเตรเลียด้วย 
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  การจัดท า Financing Agreement (FA) ของโครงการ EU-ASEAN Migration and Border Management Programme II 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อตกลงทางการเงิน (Financing Agreement : FA) ของโครงการความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับสหภาพยุโรปในโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนเรื่องการอพยพและการบริหารจัดการพรมแดน 
ระยะที่ ๒ (EU-ASEAN Migration and Border Management Programme II) และให้ความยินยอมให้เลขาธิการอาเซียนหรือ
ผู้แทนลงนามในร่างข้อตกลงทางการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการ EU-ASEAN Migration and Border Management Programme II 
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปท่ีคงค้างภายใต้แผนงานงบประมาณความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรป 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ (EU-ASEAN Multi-Annual Indicative Programme-MIP 2011-2013) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและ
ด าเนินงานร่วมกับองค์การต ารวจสากล (INTERPOL) ในเรื่องระบบข้อมูลข่าวสารตลอด ๒๔ ช่ัวโมง/๗ วัน (I-24/7) และการขยาย
กรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติม ตลอดจนการศึกษาระบบ ASEAN Visa โดยใช้
ประสบการณ์ในการจัดท า Schengen Visa ของสหภาพยุโรปเป็นแบบอย่าง ก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ ๗๒ เดือน นับตั้งแต่
ข้อตกลงฯ มีผลใช้บังคับ และมีงบประมาณรวมจ านวน ๓,๔๐๐,๐๐๐ ยูโร โดยฝ่ายสหภาพยุโรปจะให้เงินสนับสนุนทั้งหมด ในส่วนของ
อาเซียนไม่ต้องร่วมออกค่าใช้จ่ายและไม่ต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแต่อย่างใด ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และ

กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพ้ืนฐาน รัฐบาลแห่งรัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลาม ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน รัฐบาลแห่งรัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลาม ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตร 
                    ๑.๒ อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ     
ในประเด็นท่ีไม่ใช่หลักการส าคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ 
                ๒. ไม่ต้องให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอ านาจ
เต็ม (Full Powers)] ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการให้คณะท างาน
ร่วมด้านการเกษตร (Joint Agricultural Working Group : JAWG) ที่จะจัดตั้งตามมาตรา ๖ มีผู้แทนรัฐบาลไทยที่ประกอบด้วย
ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักวิจัย นักวิชาการ และ
การด าเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรและอาหารของประเทศไทยมีอยู่ทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับด้านต่างประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง การยกเลิกภาษีน าเข้าและโควตาน าเข้าส าหรับน้ าตาลทรายดิบจากอ้อยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - 

สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement : AKFTA) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการยกเลิกภาษีและการยกเลิกโควตาน าเข้าน้ าตาลทรายดิบจากอ้อยตามพิกัดอัตราศุลกากร      
(ปี ๒๐๑๒) ๑๗๐๑.๑๓.๐๐ และ ๑๗๐๑.๑๔.๐๐ โดยการโอนย้ายสินค้าดังกล่าวจากสินค้าอ่อนไหวเป็นสินค้าปกติและมีอัตรา   
ภาษีร้อยละ ๐ ทันที และแก้ไขข้อผูกพันอัตราภาษีของไทยตามพิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบ
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement : AKFTA) 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๙ 

                    ๑.๒ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการตามข้อ ๑.๑ อาทิ ออกประกาศหรือปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับ       
การยกเลิกภาษีและยกเลิกโควตาน าเข้าสินค้าน้ าตาลทรายดิบจากอ้อยภายใต้ AKFTA ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งผล        
การด าเนินการให้กระทรวงพาณิชย์ทราบ เพื่อด าเนินการแจ้งต่อสาธารณรัฐเกาหลีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรมรั บความเห็นของกระทรวง      
การต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ผู้ประกอบการไทยรักษาคุณภาพ 
มาตรฐานและปริมาณการผลิตน้ าตาลทรายดิบจากอ้อยให้อยู่ในระดับสากลหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รักษาขีดความสามารถและขยายสัดส่วนในตลาดต่อไป 
นอกจากนี้ ควรเร่งผลักดันการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกอ้อย (Zoning) ให้มีการเพาะปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม และสนับสนุน  
ให้มีการน าเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลผลิต
ต่อไร่สูงขึ้น และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและประสิทธิภาพแรงงานต่ า ตลอดจนส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย     
ที่ให้ผลผลิตและมีคุณภาพสูงที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความได้เปรียบเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมน้ าตาลของไทยในระยะยาว ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้  
             ๑. ปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศมุ่งสู่ความสงบสุขและความเจริญ 
รุ่งเรืองของประชาคมอาเซียน (Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Defence Cooperation towards 
Peaceful and Prosperous ASEAN Community) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการประกาศเจตนารมณ์ การก าหนดกรอบแนวทาง  
ในการด าเนินการร่วมกันของกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคและสร้างสังคมที่มี
ความสงบสุขและสันติภาพในอาเซียนร่วมกัน ที่แสดงออกถึงความพอใจในผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน ครั้งท่ี ๘ อย่างสอดคล้องกับหัวข้อความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ เพ่ือให้ประชาคมอาเซียนมีความสันติสุขและมั่งคั่ง
ในการด ารงเป้าหมายการเป็นภูมิภาคที่มีความแน่นแฟ้น สันติสุข และเข้มแข็ง 
                ๒. แผนปฏิบัติการ ๓ ปี (ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เป็นแผนปฏิบัติงานที่มีความต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติงาน ๓ ปี (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อการคงไว้ซึ่งแรงผลักดันและเสริมสร้างกระบวนการความร่วมมือด้านความมั่นคง 
                ๓. เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายการติดต่อสื่อสารแบบเร่งด่วนภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการตีความที่ไม่ตรงกันมิให้เพิ่มขึ้น และเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว 
                ๔. พิธีสารเพิ่มเติมส าหรับเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา เป็นการปรับปรุง กลั่นกรอง และสร้างความชัดเจนให้กับกลไกและ
กระบวนการการท างานของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม
ประเทศคู่เจรจา 
                ๕. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนฯ 
                ทั้งนี้ เมื่อลงนามในปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนฯ แล้ว ให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการตามปฏิญญาร่วม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนฯ แผนปฏิบัติการ ๓ ปีฯ เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายการติดต่อสื่อสารฯ และพิธีสาร
เพิ่มเติมส าหรับเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนฯ ได้ตามความเหมาะสมและเสนอความคืบหน้า
การด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                        (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก คร้ังท่ี ๓ 
             คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ครั้งที่ ๓ ระหว่าง
วันที่ ๑-๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรุงอาปีอา รัฐเอกราชซามัว โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ    
เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ตามที่กระทรวง   
การต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กลุ่มประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กได้ผลักดันให้ข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่        
ในปี ๒๕๕๘ ตั้งอยู่บนหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง และเรียกร้องให้วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 
ค านึงถึงความเปราะบางและความต้องการของประเทศหมู่เกาะ ส าหรับกลุ่มประเทศผู้ให้ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ 
ญี่ปุ่น เยอรมนี มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่คล้ายกับประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก    
อาทิ การสูญเสียพื้นดินชายฝั่ง การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ การเสริมสร้างระบบ
สาธารณสุข และการป้องกันโรคไม่ติดต่อ และให้ค ามั่นที่จะช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการพัฒนาและการเสริมสร้างขีดความสามารถ
แก่ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก 
                    ๑.๒ ที่ประชุมฯ ได้รับรองเอกสาร Samoa Pathway โดยไม่มีการแก้ไข ซึ่งยืนยันเจตนารมณ์ทางการเมือง   
ของรัฐสมาชิกและหุ้นส่วนในการด าเนินการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๖๙ จะให้การรับรองต่อไป 
                    ๑.๓ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับการรับมือต่อภัยพิบัติธรรมชาติของไทยอันเป็นปัญหาร่วมกับ
ประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก พร้อมทั้งย้ าบทบาทของไทยในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
ในสาขาที่ไทยมีความเช่ียวชาญ อาทิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรองรับภัยพิบัติและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การแปรรูปปลาทูน่า 
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย    
ได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจาก ๖ ประเทศ ได้แก่ เซนต์คิตส์และเนวิส เกรเนดา เซเชลส์ เบลีซ ฟิจิ และ
แอนติกาและบาร์บูดา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ช้ีแจงพัฒนาการในการปฏิรูปการเมืองของไทย และรณรงค์การสมัครรับเลือกตั้ง
ของไทยในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐) สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ (วาระปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑) และสมาชิกสภาบริหารสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑) 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ   
พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กในเรื่องต่าง ๆ ที่ไทยมีศักยภาพและเป็นที่ สนใจ
ร่วมกัน เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมการประมง เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง สรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเข้าร่วมประชุมประจ าปี STS forum ครั้งที่ ๑๑ [The 11th Annual Meeting of the Science and Technology 
in Society (STS) forum] การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Science and Technology 
Ministers’ Roundtable Meeting) และการประชุมหารือกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี ๓-๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้น าระดับสูงและผู้ก าหนด
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นักธุรกิจ และสื่อมวลชนช้ันน าจากประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ประมาณ ๑,๐๐๐ คน 
จาก ๑๐๐ ประเทศ โดยได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงและเยี่ยมชมหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    
ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยกับญี่ปุ่น ได้แก่ การพบปะหารือ
กับผู้บริหารระดับสูงของ Miraikan National Museum of Emerging Science and Innovation, Honda Research Institute 
(HRI) การพบปะหารือกับ Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) ของญี่ปุ่น ประธาน
ของ Japan Science and Technology Agency (JST) และผู้บริหารระดับสูงของ Nidec Corporation Japan (NCJ) พร้อมกันนี้ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๑ 

ยังได้พบปะหารือกับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในประเทศญี่ปุ่น และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม    
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ Advanced Industrial Science and Technology 
(AIST) 
                ๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ได้ขยายความร่วมมือทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมกับรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ และผู้น าองค์กรจากทั่วโลก ได้ขยายความร่วมมือกับผู้น าและองค์กรรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมญี่ปุ่นท่ีมีการลงทุนในประเทศไทยให้ขยายฐานการผลิต
ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมระดับสูงเพิ่มขึ้นด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง รายงานสรุปผลการประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก จัดขึ้นที่ท าเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทาง 
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยประเด็นที่การประชุมให้ความส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ๓ ด้าน 
คือ การป้องกัน เฝ้าระวัง และตอบโต้ต่อโรคระบาดข้ามพรมแดน และการสร้างสมรรถนะของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก
ในการด าเนินการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตก    
ในการควบคุมการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ รวมถึงการที่ประเทศไทย โดยกระทรวง
สาธารณสุขจะร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกาจัดการประชุมวาระความมั่นคงด้านสุขภาพในระดับเทคนิคครั้งต่อไปในประเทศไทย
ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก United States Agency For International 
Development (USAIDS) จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และได้ตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินการเรื่องนี้รองรับไว้แล้ว 
โดยจะไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนี้อีก 
                ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแจ้งข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับข้อก าหนดและเง่ือนไข 
การน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากสารปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากประเทศญี่ปุ่นของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 
สาธารณสุข เช่น ประเภทของอาหารและแหล่งการผลิต เป็นต้น ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบโดยด่วนเพื่อแจ้งให้เอกอัครราชทูตไทย
ประจ าประเทศญี่ปุ่นเร่งช้ีแจงท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของประเทศญี่ปุ่นก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะเดินทาง
ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค คร้ังท่ี ๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางจิราวรรณ แย้มประยูร) เข้าร่วมการประชุมฯ 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ที่ประชุมฯ ได้ร่วมรับรองปฏิญญาปักกิ่งว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปคฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ    
๓ ประเด็นหลัก คือ (๑) ส่งเสริมผลิตภาพทางการเกษตร และการผลิตและความเพียงพอของอาหาร บนพื้นฐานของการพัฒนา    
ที่ยั่งยืน นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (๒) ปรับปรุงการจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อลดการสูญเสียอาหาร และ (๓) สร้างความเข้มแข็งความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหาร 
                ๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางจิราวรรณ แย้มประยูร) ได้กล่าวถ้อยแถลงว่า ประเทศไทยให้ความส าคัญ
กับความมั่นคงอาหาร สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ความต้องการอาหารและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ท าให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตร ประเทศไทยได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาว่าด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสียอาหาร และการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) 
                ๓. ถ้อยแถลงของสมาชิกเอเปคอื่นที่ส าคัญ ได้แก่ จีนให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการลงทุน การเพิ่มความปลอดภัยอาหาร และการลดการสูญเสียอาหาร ญี่ปุ่นเน้นในเรื่อง
การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานของโลก สหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ความปลอดภัย



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                        (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

อาหาร เกษตรกรรมที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture) และการอ านวยความสะดวกทางการค้า ฟิลิปปินส์เน้น
เรื่องการปรับตัวต่อภัยพิบัติ การใช้ทรัพยากรน้ าและที่ดินทางการเกษตร มาเลเซียเน้นเรื่องการด าเนินการด้านภัยพิบัติ การส่งเสริม
บทบาทเกษตรกรโดยเฉพาะสตรีและเยาวชน และบทบาทของภาคเอกชน โดยประเด็นที่สมาชิกเอเปคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญคือ 
การลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อาหาร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชาว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชาว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือ
เหยื่อการค้ามนุษย์ มีสาระส าคัญเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาในด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ในภาพรวม ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการป้องกัน การคุ้มครองเหยื่อ
การค้ามนุษย์ การปราบปรามการค้ามนุษย์ การส่งกลับประเทศ และการคืนสู่สังคม 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
ในนามรัฐบาลไทย และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามที่อ้างถึงในการลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๓ เห็นชอบให้สามารถปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าใน (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญได้ก่อน
การลงนามโดยหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ 
                ๒. เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชาว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและ
การช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์แล้ว ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งด าเนินการจัดการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้รายงานผลให้
คณะรัฐมนตรีทราบด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ี 
มิใช่สาระส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือร่วมกับ    
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม      
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี) ด้านต่างประเทศด้วย 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ข้อเสนอให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยประสานงานหลักของไทยกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยประสานงานหลักของไทยกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization : WIPO) แทนกระทรวงการต่างประเทศ 
                    ๑.๒ ให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของกระทรวงพาณิชย์ที่ประจ าอยู่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ท าหน้าที่ประสานงานกับ  WIPO แทนคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจ าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และแต่งตั้งให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ า  WTO เป็นผู้แทนไทยใน WIPO        
แทนเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ซึ่งจะช่วยให้การมีส่วนร่วมและแสดงบทบาทเรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ มีความสอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ ความคิดเห็นในประเด็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
ข้อเสนอที่จะให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประสานงานหลักกับ WIPO โดยด าเนินงานผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก 
ณ นครเจนีวา แทนกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งด าเนินงานผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นกรณี  
การโอนภารกิจระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงงานและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามนโยบายและความเหมาะสม 
ไม่ใช่เป็นกรณีการยุบรวมหรือยกเลิกหน่วยงานที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของหน่วยงานในต่างประเทศ จึงเป็นประเด็น      
ด้านนโยบายที่สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายภายในหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  เอกสารส าคัญที่จะรับรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังที่ ๒๒  และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ ๒๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ มีสาระส าคัญระบุผลการด าเนินการตามเป้าหมาย
ต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นส าคัญของเอเปคประจ าปี ๒๕๕๗ ได้แก่ การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการด าเนินการ
ด้านต่าง ๆ การส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีนวัตกรรม การปฏิรูปเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโต รวมทั้งการส่งเสริมความเช่ือมโยง
อย่างครอบคลุมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีรับรองเอกสารดังกล่าว 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงเอเปคในโอกาสก่อตั้งเอเปคครบ ๒๕ ปี มีเนื้อหาส าคัญคือ ช่ืนชมผลการด าเนินงาน
และพัฒนาการที่ผ่านมาของเอเปค เน้นย้ าเจตนารมณ์ทางการเมืองและความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินงานในปัจจุบันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และแสดงวิสัยทัศน์ ข้อริเริ่ม และแผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของเอเปคในอนาคต อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีรับรองเอกสารดังกล่าว 
                    ๑.๓ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๖ ที่ระบุถึงความคืบหน้าของความร่วมมือที่มีความส าคัญ 
อาทิ การผลักดันการเจรจารอบโดฮา การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก การบรรลุเป้าหมายโบกอร์ การส่งเสริมการเข้าร่วม  
ในห่วงโซ่คุณค่าโลก การพัฒนาความเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทาน การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การส่งเสริมเศรษฐกิจรูปแบบใหม่    
การพัฒนานวัตกรรม การสร้างการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม การพัฒนาเมือง และการสร้างความเช่ือมโยงภูมิภาค รวมถึง       
ให้การรับรองเอกสารข้อเสนอแนะและข้อริเริ่มในสาขาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของเอเปค รวมทั้งสิ้น ๑๔ ฉบับ และอนุมัติให้    
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมรับรองเอกสาร
ดังกล่าว 
                    ๑.๔ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารทั้งสามฉบับดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญ 
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์สามารถด าเ นินการได้โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี) เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างไทยกับกัมพูชา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับกัมพูชา ทั้งนี้ 
หากก่อนลงนามมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                     ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการปรับแก้ถ้อยค าบางส่วนของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ที่ไม่กระทบ
ต่อสาระส าคัญ ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยรับไปประสานงานกับหน่วยงานของกัมพูชา     
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน เช่น การก าหนดเส้นทางสัญจรโดยจักรยานที่เช่ือมโยงกัน 
ระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วย ทั้งนี้ การก าหนด
เส้นทางดังกล่าวให้ค านงึถึงความสะดวกปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลดความเหลือ่มล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง 

บริการของรัฐ 
 

 



                   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. รับทราบสถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย โดยประเทศไทย
ได้พยายามด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักมาตรฐานสากล ได้แก่ การด าเนินคดีและ   
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการด าเนินคดีค้ามนุษย์ในกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองช่วยเหลือโดยเน้น
การท างานรูปแบบทีมสหวิชาชีพเพื่อให้การคุ้มครองผู้เสียหายทั้งคนไทยและคนต่างด้าว การจัดระเบียบคนขอทานน าร่องทั้งที่   
เป็นคนไทยและคนต่างด้าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและบ าบัดฟื้นฟู การขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและจัดระบบติดตามการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด 
การสนับสนุนและด าเนินงานร่วมกับองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิดในการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางทั้งในรูปแบบทวิภาคี และพหุภาคี ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
                ๒. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับเรื่องนี้ไปพิจารณาในคณะกรรมการนโยบาย  
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ให้ครอบคลุมทั้งระบบทุกประเด็น และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการโดยด่วนต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจดัท า
รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย โดยให้มีข้อมูลการด าเนินการที่ครบถ้วน ชั ดเจน เช่น     
การด าเนินการด้านกฎหมาย มาตรการต่าง ๆ งบประมาณที่ใช้ ผลการจับกุม การด าเนินคดีและการลงโทษผู้กระท าผิด รวมถึง    
การแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการค้ามนุษย์ แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน และให้ส่ง
รายงานดังกล่าวให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศ
ส่งรายงานดังกล่าวให้สถานทูตในต่างประเทศได้ทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงท าความเข้าใจกับหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ส่งรายงานให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดท ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons 
Report : TIP Report) ต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับไปก ากับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
จดทะเบียนเรือประมงของไทยให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบและการติดตามตรวจสอบการใช้แรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าวในการท าประมงให้ถูกต้องต่อไป โดยมีเรือประมงไทยที่ยังมิได้จดทะเบียนหรือมีทะเบียนซ้ าซ้อนอยู่อีกประมาณ 
๓,๐๐๐ ล า และให้กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบังคับการต ารวจน้ า) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายกับเรือประมงที่ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวอาจขอความร่วมมือกระทรวง 
กลาโหม (กองทัพเรือ) เพื่อขอก าลังเจ้าหน้าท่ีทหารมาร่วมด าเนินการด้วยก็ได้ 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาและเรียนรู  

การทะนุบํารุงศาสนา  

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                       (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
  

 ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  รายงานการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรายงานการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้ 
             ๑. ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลหุ่นโลก กรุงเทพฯ ๒๐๑๔ (Harmony World Puppet Carnival Bangkok 
Thailand 2014) ระหว่างวันท่ี ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เวทีการแสดงรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ๑๓ แห่ง และห้างสรรพสินค้า
สยามพารากอน โดยจะมีคณะหุ่นนานาชาติและหุ่นไทย ๑๖๕ คณะ จาก ๘๐ ประเทศท่ัวโลก เข้าร่วมงาน 
                ๒. เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประเทศไทยได้รับโบราณวัตถุจ านวนกว่า ๕๐๐ รายการ คืนจากพิพิธภัณฑ์ Bowers 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีส าคัญที่ถูกลักลอบน าออกไปจากประเทศไทย 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ดานสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 
 



                   สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                            (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้ามา

ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็น
สินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ ก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึง 
พืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เป็นแหล่งก าเนิดควันหรือละอองไอน้ า ซึ่งน าเข้ามาพร้อมกันเพื่อใช้
กับอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับบทอาศัยอ านาจ ควรระบุเป็น “บทอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒”เพื่อให้การระบุบทอาศัยอ านาจเป็นไปโดยชัดเจนและ
ครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดให้ “บารากู่” รวมถึงยาสูบ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ๒๔๐๓.๑๑.๐๐ 
ซึ่งเป็นพิกัดของยาสูบที่สามารถน าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้หากได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ อีกครั้งหนึ่ง 
และควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการจ าหน่ายและโฆษณาบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า และบุหรี่ไฟ ฟ้า
ภายในประเทศ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับไปก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการน าบารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
อันจะก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ อนามัย สังคม และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปด าเนินการ
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการจ าหน่ายและโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าบารากู่และบารากู่ไฟฟ้า
หรือบุหรี่ไฟฟ้าภายในประเทศด้วย 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ  า  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสอีโบลาทุกภาคส่วน 

และเตรียมการส่งความช่วยเหลือของไทยไปยังแอฟริกาตะวันตก 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสอีโบลา โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการด าเนินการ อาทิ ติดตามสถานการณ์จาก
องค์การอนามัยโลกและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง คัดกรองผู้เดินทางที่มีประวัติเดินทางกลับมา
จากประเทศที่เกิดโรค เฝ้าระวัง สอบสวนโรคในผู้ป่วยที่สงสัยติดเช้ือ จัดหาชุดพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือส าหรับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข เตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของการรักษาพยาบาลทั้งในด้านสถานที่และจัดการฝึกอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านการรักษาพยาบาล เตรียมความพร้อมร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการตรวจ



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

ทางห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จัดให้มีการซ้อมแผนส าหรับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา ในทุกระดับ 
จัดท าแผนเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการทุกภาคส่วนส าหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นต้น 
                    ๑.๒ เห็นชอบและมอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทางมาตรการด าเนินการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกภาคส่วน ใน ๓ สถานการณ์ ได้แก่ 
                          ๑.๒.๑ สถานการณ์ที่ ๑ ยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาในประเทศไทย รวมถึงพบผู้สงสัยติดเช้ือไวรัส
อีโบลาเดินทางมาจากต่างประเทศ เป้าหมายคือ (๑) เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและการตอบสนองต่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
เต็มรูปแบบในประเทศที่ยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา รวมทั้งประเทศที่มีเขตติดต่อกับประเทศที่มีการระบาดและมีศูนย์กลาง
การขนส่งระหว่างประเทศ ภายใน ๑ เดือน และ (๒) สามารถตรวจจับการระบาดตั้งแต่แรกเริ่ม (Early detection) 
                          ๑.๒.๒ สถานการณ์ที่ ๒ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเช้ือไวรัสอีโบลาในประเทศไทยแต่ยังไม่พบการแพร่กระจาย
เช้ือในประเทศ เป้าหมายคือ สามารถควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาอย่างรวดเร็ว (Rapid Containment) โดยสามารถหยุดการระบาด
ภายใน ๘ สัปดาห์ หลังจากพบผู้ป่วยรายแรก 
                          ๑.๒.๓ สถานการณ์ที่ ๓ กรณีพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทย เป้าหมายคือ     
(๑) หยุดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทย ภายใน ๖-๙ เดือน และป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างประเทศ และ 
(๒) ลดการเสียชีวิต และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา 
                    ๑.๓ เห็นชอบให้จัดความช่วยเหลือของประเทศไทยด้านเงินช่วยเหลือ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น และด้านมนุษยธรรม
อื่น ๆ โดยระดมความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 
                          ๑.๓.๑ เงินช่วยเหลือเพื่อสมทบในกรอบท่ีองค์การสหประชาชาติประมาณการไว้ โดยขอรับการสนับสนุน
จากงบกลางของรัฐบาลตามความเหมาะสมและจัดการระดมเงินบริจาคเพิ่มเติมภายในประเทศผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น รัฐบาล  
สภากาชาดไทย ภาคเอกชน 
                          ๑.๓.๒ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นท่ีผลิตได้ในประเทศ เช่น อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย น้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
วัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
                          ๑.๓.๓ การสนับสนุนด้านนโยบายทางการเมือง เช่น นโยบายการต่อสู้กับการระบาดของโรค สนับสนุน
การยกเลิกมาตรการห้ามการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศ 
                          ๑.๓.๔ ความช่วยเหลือด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศ ท้ังการขนส่งสิ่งของและผู้โดยสาร 
                          ๑.๓.๕ จัดส่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรสาขาอื่น ๆ ในขั้นต้น ตั้งเป้าหมาย  
ที่จะจัดหาชุดละจ านวน ๓๕ คน โดยส่งไปร่วมปฏิบัติงานในประเทศใกล้เคียงกับประเทศที่มีการระบาด เพื่อร่วมจัดการฝึกอบรมหรือ
ประสานงานเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรของประเทศเหล่านี้เพื่อรับมือการระบาดหรือร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ประสานความช่วยเหลือ
ของสหประชาชาติ หรือเห็นควรส่งไปปฏิบัติงานในประเทศท่ีมีการระบาด คือ สาธารณรัฐกินี สาธารณรัฐไลบีเรีย และสาธารณรัฐ 
เซียร์ราลีโอน โดยมีเวลาปฏิบัติงานชุดละ ๑ เดือน จ านวน ๓ ชุด ใช้งบประมาณฝ่ายไทยส าหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐานของบุคลากรดังกล่าว 
เป็นเงิน ๕๔,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
                ๒. ในส่วนของการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไปให้ความช่วยเหลือในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งเป็น
บริเวณที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา น้ัน ในช้ันนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง รอบคอบ และมีความปลอดภัยจากการติดเช้ือไวรัสอีโบลาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รอบคอบ และมี
ความปลอดภัยจากการติดเช้ือจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาก่อน โดยอาจศึกษาข้อมูลและประสบการณ์การด าเนินงานขององค์กรหรือ
ประเทศที่มีการรับมือกับผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กรมควบคุมโรค (Centers for Disease Control and 
Prevention : CDC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 

 
 
 
 



                   สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                            (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  แผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน  ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๗ ของ

กระทรวงคมนาคม และ เร่ือง มาตรการเตรียมความพร้อม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล
วันลอยกระทง ๒๕๕๗ ของกระทรวงมหาดไทย 

            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. รับทราบแผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๗ 
ประกอบด้วย แผนการให้บริการและอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ได้แก่ บริการการขนส่งสาธารณะโดยการจัดรถโดยสาร
ประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การจัดเที่ยวรถขาไป-ขากลับของบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) การจัดขบวน
รถและเพิ่มตู้โดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการจัดเที่ยวบินภายในประเทศในเส้นทางหลักให้เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้โดยสารของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) การอ านวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนนและด้านข้อมูลการจราจร รวมทั้ง
แผนงานบริหารด้านความปลอดภัยใน ๔ มาตรการ คือ มาตรการยานพาหนะและสถานีขนส่ง/ท่ารถประจ าทาง ขสมก./สถานีรถไฟ/
สถานีรถไฟฟ้า มาตรการถนน/ทางพิเศษ/สะพาน มาตรการท่าอากาศยาน/สนามบินและเครื่องบิน มาตรการการขนส่งและการจราจร
ทางน้ า ตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและโคมควัน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 
๒๕๕๗ ได้แก่ การเข้มงวด กวดขัน การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ท า สั่ง น าเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิง รวมทั้ง
ตรวจสอบสถานที่เก็บ ท า หรือค้าดอกไม้เพลิง การตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสารที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง 
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที    
การป้องกันและระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง หรือการปล่อยโคมลอย การจัดให้มีอุปกรณ์
ช่วยชีวิตทางน้ า การเข้มงวด กวดขันปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การจัดชุดเจ้าหน้าที่ สมาชิก
อาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ การประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าดอกไม้เพลิงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ    
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมทั้งเข้มงวด กวดขันให้พื้นที่จัดงานเทศกาลวันลอยกระทงเป็นสถานที่ซึ่งห้ามจ าหน่ายสุรา ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมทั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก ากับดูแลการจัดงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก   
โดยให้ช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่จะจัดงานต่าง ๆ ให้มีการเตรียมการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ 
อันอาจจะเกิดขึ้นให้รอบคอบรัดกุม รวมทั้งให้ทราบถึงความผิดและบทลงโทษตามกฎหมายในกรณีที่ปล่อยปละละเลยให้มีกิจกรรม
ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย ทั้งนี ้ในการด าเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล
วันลอยกระทงดังกล่าว ให้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อขอก าลังเจ้าหน้าที่ทหารมาร่วมด าเนินการด้วยตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 
                ๔. ให้ทุกหน่วยงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ใส่ชุดผ้าไทยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงเพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์
ความเป็นไทยด้วย 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  การจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗  

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ อนุมัติกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

                     ๑.๒ อนุมัติงบประมาณคงเหลือจากการแข่งขันกีฬานานาชาติอื่น ได้แก่ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ วงเงิน ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียน
มาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ วงเงิน ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินท้ังสิ้น ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                     ๑.๓ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                     ๑.๔ อนุมัติยกเว้นการเก็บเงินค่าท่ีพักและอาหารให้แก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นกรณีพิเศษ เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๑,๓๐๕,๘๕๑.๑๙ บาท 
                     ๑.๕ อนุมัติยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าเป็นกรณีพิเศษให้แก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิก  
สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียท่ีเข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งนี้ ให้สามารถเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักรไทยโดยให้แสดงหนังสือเดินทาง 
(Passport) และบัตรประจ าตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ (AD card) ควบคู่กัน โดยให้ส านักเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 
จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                ๒. ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ 
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณที่อนุมัติกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้มีมติเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีแหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
                    ๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ จ านวน ๑๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งส านัก
งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้แล้ว 
                    ๒.๒ รายรับคงเหลือจากการแข่งขันกีฬานานาชาติอื่น ได้แก่ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ จ านวน ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเอเช่ียนมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จ านวน ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น จ านวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
                    ๒.๔ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
ผลผลิต กีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างเป็นมาตรฐาน งบเงินอุดหนุน รายการการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและจัดประชุมมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติและพัฒนา
ยกระดับทรัพยากรกีฬาให้เป็นศูนย์กลางกีฬาของเอเชีย จ านวน ๔๙๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๕ ส่วนท่ีเหลือ จ านวน ๔๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อขยายวงเงินส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันให้ใช้จ่ายจากรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ และจากงบประมาณเหลือจ่ายจากข้อ ๒.๑-ข้อ ๒.๔ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
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๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบการรายงานการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (พ.ร.ก.) และวงเงินกู้เหลือจ่ายภายใต้ พ.ร.ก. ตามมติคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
                    ๑.๒ พิจารณาการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในระยะ ๓ เดือนแรก) 
                          ๑.๒.๑ รับทราบวงเงินเหลือจ่ายภายใต้ พ.ร.ก. ที่ไม่มีภาระผูกพัน วงเงิน ๑๕,๒๐๐ ล้านบาท และอนุมัติ
ให้ใช้วงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวส าหรับเป็นเงินส ารองจ่ายเพื่อจัดสรรให้แก่ แผนงาน/โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 
๓ เดือนแรก วงเงิน ๑๕,๒๐๐ ล้านบาท 
                          ๑.๒.๒ อนุมัติกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. และน าเสนอกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เพื่อทราบก่อนเริ่มด าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๓ ของ พ.ร.ก. 
                          ๑.๒.๓ เห็นชอบแนวทางการบริหารโครงการ และให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ภายใต้ พ .ร.ก. 
ด าเนินการตามมาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิีีการทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยให้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ีันวาคม ๒๕๕๗ และเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
                          ๑.๒.๔ เห็นชอบแนวทางการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินโครงการมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม-ีันวาคม ๒๕๕๗) ส าหรับมาตรการเพื่อการสร้างงาน วงเงิน ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท 
ทั้งในส่วนท่ีใช้จากงบกลางท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปี (๗,๘๐๐ ล้านบาท) และเงินกู้เหลือจ่ายภายใต้ พ.ร.ก. (๑๕,๒๐๐ ล้านบาท) 
                          ๑.๒.๕ อนุมัติโครงการสนับสนุนการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการของส านักงานปลัดกระทรวง 
การคลัง วงเงิน ๓ ล้านบาท และโครงการติดตามและประเมินผลโครงการของส านักงานบริหารหนี้สาีารณะ วงเงิน ๑๒ ล้านบาท 
และอนุมัติจัดสรรเงินส ารองจ่ายภายใต้เงินกู้ พ.ร.ก. วงเงิน ๑๕ ล้านบาท 
                    ๑.๓ รับทราบการขยายระยะเวลาการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ภายหลังปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
โดยขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงิน พ .ร.ก. ได้จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกิน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส าหรับโครงการที่ได้มีการผูกพันสัญญาแล้ว และสามารถด าเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ได้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ จ านวน ๕ โครงการ วงเงนิ ๑๘๖,๔๔๙,๗๙๓.๑๑ บาท 
                    ๑.๔ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้ส าหรับโครงการที่มีการผูกพันสัญญาและ
อยู่ระหว่างด าเนินโครงการที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จนถึงไม่เกินเดือนีันวาคม ๒๕๕๗ ส าหรับโครงการ จ านวน ๑๕ โครงการ วงเงิน ๑,๒๑๑,๔๖๙,๙๑๙.๒๕ บาท 
                    ๑.๕ อนุมัติการจัดสรรเงินส ารองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
และค่างานในส่วนท่ีเหลือ จ านวน ๔ หน่วยงาน วงเงิน ๕๕,๓๙๘,๔๒๘.๗๔ บาท 
                    ๑.๖ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาีารณสุข กระทรวงสาีารณสุข 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังเสนอกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบก่อนด าเนินการ โดยรายละเอียด
ของกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินกู้ในการด าเนินโครงการตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ
ตามขั้นตอนต่อไป และเร่งด าเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ ให้เกิดผลเป็นรูปีรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
และรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินกู้ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายเดือนด้วย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกรายการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รายการผูกพันปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จ านวน ๑๙๔,๖๓๔,๘๐๐ บาท 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมน าเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรายการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย บริการร่วม
กระทรวงอุตสาหกรรม อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๒๙,๑๙๖,๐๐๐ บาท และเงินเหลือจ่ายของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน ๑๔๐,๙๔๖,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๗๐,๑๔๒,๐๐๐ บาท มาโอนเปลี่ยนแปลง เพื่อด าเนิน
โครงการที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน      
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิีีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๘ ที่บัญญัติว่า 
รายจ่ายที่ก าหนดไว้ส าหรับส่วนราชการใดจะโอนหรือน าไปใช้ส าหรับส่วนราชการอื่นมิได้ รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง       
ให้ถูกต้องครบถ้วน และท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อน
ด าเนินการต่อไป 

 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ 
ปรีดิยาีร เทวกุล) แจ้งยืนยันและช้ีแจง ดังนี้ 
                    ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่า การด าเนินการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก 
(ระหว่างเดือนตุลาคม-ีันวาคม ๒๕๕๗) ซึ่งประกอบด้วยมาตรการเพื่อการสร้างงานและมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ ปรีดิยาีร เทวกุล) เสนอ คณะรัฐมนตรีมีอ านาจในการอนุมัติให้ด าเนินการได้โดยไม่ขัดต่อ
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง 
                    ๑.๒ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณช้ีแจงว่า มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นการด าเนินการที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล โดยให้ีนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ี.ก.ส.) ใช้สภาพคล่องเงินทุนของ ี.ก.ส. ส ารองจ่ายเงิน
ไปก่อนย่อมถือว่าเป็นข้อผูกพันงบประมาณที่จะต้องจ่ายเป็นเงินเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิีีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                    ๑.๓ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ ปรีดิยาีร เทวกุล) ช้ีแจงว่า มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
เป็นการช่วยเหลือชาวนารายย่อยที่มีรายได้น้อยเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ไม่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต
หรือชดเชยการขาดทุนแต่อย่างใด 
                ๒. เห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม-ีันวาคม ๒๕๕๗) 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ ปรีดิยาีร เทวกุล) เสนอ ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรการเพื่อการสร้างงาน ให้ส่วนราชการจัดท า
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ และรายการเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แล้วขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
ก่อนด าเนินโครงการต่อไป โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการด าเนินโครงการเพื่อการปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม
มากกว่าการก่อสร้างใหม่ และให้พิจารณาใช้แรงงานจากประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ โดยให้
ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตด้วย 
                ๓. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเร่งจัดท าแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ตามแนวทางและขั้นตอนในข้อ ๒ เพื่อเสนอส านักงบประมาณโดยด่วน 
                ๔. ในการด าเนินการน าเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง
ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงการคลังด าเนินการ
เป็นเรื่องเร่งด่วนด้วย 
                ๕. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดย ี.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าทะเบียน
เกษตรกรที่เป็นชาวนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โปร่งใส เป็นีรรม และตรวจสอบได้ เพื่อใช้ปร ะกอบการด าเนินการ      
ตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ชาวนารายย่อยผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน โดยตรงและทั่วถึงต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานเลขาีิการวุฒิสภารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในภาพรวม ส านักงานเลขาีิการวุฒิสภาได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน จ านวน ๓,๓๘๔ เรื่อง 
ด าเนินการได้ จ านวน ๔,๔๙๓ เรื่อง และก าหนดเงินงบประมาณ จ านวน ๑,๕๘๘.๔๔๕๓ ล้านบาท ด าเนินการได้ จ านวน ๑,๒๐๕.๐๔๓๖ ล้านบาท 
แบ่งเป็น ๒ ผลผลิต ได้แก่ 
                ๑. ผลผลิตที่ ๑ การให้บริการสนับสนุนเพื่อการด าเนินงานในด้านนิติบัญญัติ ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน จ านวน 
๒,๕๖๐ เรื่อง/ครั้ง ด าเนินการได้ จ านวน ๒,๖๖๖ เรื่อง/ครั้ง และก าหนดเงินงบประมาณ จ านวน ๗๖๖.๙๔๑๐ ล้านบาท ด าเนินการได้ 
จ านวน ๔๖๔.๑๕๔๐ ล้านบาท 
                ๒. ผลผลิตที่ ๒ การพัฒนาองค กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน สาีารณะ ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
จ านวน ๘๒๔ เรื่อง ด าเนินการได้ จ านวน ๑,๘๒๗ เรื่อง/ครั้ง และก าหนดเงินงบประมาณ จ านวน ๘๒๑.๕๐๔๓ ล้านบาท ด าเนินการได้ 
จ านวน ๗๔๐.๘๘๙๖ ล้านบาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานเลขาีิการสภาผู้แทนราษฎรรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในภาพรวม ส านักงานเลขาีิการสภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
จ านวน ๗,๗๑๕ ครั้ง/เรื่อง/ราย/ระบบ ด าเนินการได้ จ านวน ๑๙,๙๐๐ ครั้ง/เรื่อง/ราย/ระบบ และก าหนดเงินงบประมาณ จ านวน 
๗,๔๒๕.๑๙๓ ล้านบาท ด าเนินการได้ จ านวน ๒,๖๒๐.๑๒๘ ล้านบาท แบ่งเป็น ๔ ผลผลิต ได้แก่ 
             ๑. ผลผลิตที่ ๑ การสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและด้าน
ต่างประเทศ ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน จ านวน ๔๕๐ ครั้ง/เรื่อง ด าเนินการได้ จ านวน ๔๕๑ ครั้ง/เรื่อง และก าหนดเงินงบประมาณ 
จ านวน ๓,๕๖๖.๑๑๕ ล้านบาท ด าเนินการได้ จ านวน ๑,๑๐๖.๒๐๓ ล้านบาท 
                ๒. ผลผลิตที่ ๒ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
จ านวน ๕,๐๖๑ ราย/ครั้ง/ระบบ ด าเนินการได้ จ านวน ๑๔,๗๙๒ ราย/ครั้ง/ระบบ และก าหนดเงินงบประมาณ จ านวน ๒,๐๒๘.๘๑๙ ล้านบาท 
ด าเนินการได้ จ านวน ๑,๓๔๗.๐๖๙ ล้านบาท 
                ๓. ผลผลิตที่ ๓ การส่งเสริมการประชาสัมพันี เพื่อพัฒนาระบอบประชาีิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน จ านวน ๒,๒๐๓ เรื่อง/โครงการ ด าเนินการได้ จ านวน ๔,๖๕๗ เรื่อง/โครงการ และ
ก าหนดเงินงบประมาณ จ านวน ๔๐๘.๖๑๓ ล้านบาท ด าเนินการได้ จ านวน ๑๓๔.๗๕๗ ล้านบาท 
                ๔. ผลผลิตที่ ๔ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยก าหนดวงเงินงบประมาณ    
ตามแผนการปฏิบัติงาน จ านวน ๑,๔๒๑.๖๔๖ ล้านบาท ด าเนินการได้ จ านวน ๓๒.๐๙๙ ล้านบาท 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจในการต้ังธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งีนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ซึ่งเป็นเอกสาร     
ที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (Non-legal Binding) จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบเบื้องต้นของการด าเนินการของีนาคารเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) และการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะยังไม่มี
ผลผูกพันประเทศน้ัน ๆ ในการเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของ AIIB จนกว่าจะมีการลงนามในร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้ง AIIB  
                    ๑.๒ อนุมัติการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งีนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย 
และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้ผู้ลงนามสามารถใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้ น ๆ ได้ โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและีนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรพิจารณาถึง
สัดส่วนหุ้นและเงินลงทุนตามขนาดเศรษฐกิจและความพร้อมของประเทศ โดยค านึงถึงประโยชน ที่ประเทศไทยจะได้รับทั้งทางตรง
และทางอ้อมเทียบกับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเห็นควรผลักดันให้มีการพิจารณาเกณฑ การก าหนดอ านาจและสิทีิ      
ในการออกเสียงท่ีนอกเหนือจากสัดส่วนเงินร่วมลงทุนที่อิงกับขนาดเศรษฐกิจ (GDP) เท่านั้น ไปพิจารณาด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  แผนการด าเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานสรุปแผนการด าเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง       
ที่ส าคัญในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การพัฒนารถไฟทางคู่ การพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
การพัฒนาทางหลวงสายหลัก การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ า การเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางอากาศ และ
การพัฒนาระบบขนส่งสาีารณะ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี) ในเรื่องการน าโครงการต่าง ๆ ในแผนไปประมวลในแผนปฏิบัติการที่จะส่งให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการพิจารณาจ้างหรือเพิ่มสัดส่วนการจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญชาวไทย      
ในโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษาโครงการด้วย 
                ๓. ในการด าเนินโครงการตามแผนดังกล่าว ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ราชการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑    
และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งหากโครงการใดเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี
ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการน าระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเช่ือมการเดินทางของประชาชน         
ที่สัญจรโดยเรือโดยสาร รถไฟฟ้า และรถประจ าทาง และให้ค านึงถึงการให้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงระบบบริการ
ขนส่งสาีารณะ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกในการใช้บริการของผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย 
                ๕. ให้กระทรวงคมนาคมประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาีิการ และหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อจัดเตรียมแผนพัฒนาก าลังคนด้านคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศด้วย 
 

 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง   
จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ีันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้องค การสวนยาง (อ.ส.ย.) บริหารจัดการยางพารา
ที่ได้รับซื้อไว ้
                ๒. อนุมัติให้ อ.ส.ย. ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ต่อีนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ี.ก.ส.)    
ตามระยะเวลาโครงการฯ ที่ขยายออกไป (๓๑ ีันวาคม ๒๕๕๗) โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการค้ าประกันเงินกู้ที่ อ.ส.ย. 
ได้กู้เงินกับ ี .ก.ส. ออกไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายโครงการฯ พร้อมทั้งชดเชยต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ย FDR+1 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การรักษาเสถียรภาพราคายาง) 
                ๓. อนุมัติให้ อ.ส.ย. น าเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด และบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จ ากัด 
กรณีไฟไหม้โรงงานบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จ ากัด จ านวน ๒๓๕.๓๓๕ ล้านบาท เพื่อช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่ค้างช าระ จ านวน ๑๘๒.๒๕๕ ล้านบาท 
                ๔. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในส่วนที่ขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดือนกรกฎาคม -ีันวาคม ๒๕๕๗ ได้แก่   
ค่าด าเนินการ ค่าบริหารโครงการ และค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ให้ อ.ส.ย. ใช้จ่ายจากวงเงินคงเหลือ จ านวน ๑๔๒.๑๐๐ ล้านบาท 
เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขยายระยะเวลาโครงการฯ ไปก่อน หากไม่เพียงพอ ให้ อ.ส.ย. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอน   
อีกครั้งหนึ่ง 
                ๕. ส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ ี.ก.ส. ช าระดอกเบี้ยคืนแหล่งเงินกู้ในช่วงการขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ
ออกไป นั้น ให้ ี.ก.ส. ใช้เงินทุน ี.ก.ส. ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยดังกล่าวในเบื้องต้นก่อน และให้ ี.ก.ส. เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๖. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการฯ อย่างเข้มงวด รวมทั้งให้ร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย  กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสต็อกยาง จัดท าแผนการระบาย 
สต็อกยางดังกล่าวให้ชัดเจน โดยให้ระบายยางที่ค้างอยู่ในสต็อกก่อน และเน้นการระบายยางให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ
เป็นล าดับแรก ทั้งนี้ ให้จัดท ารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน เพื่อให้สามารถเร่งรัดการด าเนินงานและให้มีการปิดบัญชีโครงการฯ 
โดยเร็วตามกรอบระยะเวลาที่ขยายไว้ด้วย 
                ๗. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปประสานงานกับฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงการคลัง 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการสนับสนุนและมาตรการทางด้าน
ความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้าไปลงทุนประกอบกิจการเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง การด าเนินการแก้ไขปัญหายางพารา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการด าเนินการแก้ไขปัญหายางพารา โดยขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมวิสาหกิจชุมชน หรือองค กร
วิสาหกิจอื่นที่ท าีุรกิจยางพารา ตลอดจนหลักเกณฑ และแนวทางด าเนินการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่วิสาหกิจชุมชน 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ 
                ๒. เห็นชอบการปรับปรุงองค ประกอบของคณะกรรมการนโยบายยางีรรมชาติเพิ่มเติม ได้แก่ 
                    ๒.๑ เพิ่มปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ 
                    ๒.๒ ปรับเปลี่ยนอีิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นอีิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
                    ๒.๓ ปรับปรุงช่ือองค กร จากประีานเครือข่ายยางพาราแห่งประเทศไทย เป็นประีานคณะกรรมการเครือข่าย
ชาวสวนยางระดับประเทศ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การก าหนดให้วันศุกร์ที่  ๒ มกราคม ๒๕๕๘             

เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. ก าหนดให้วันศุกร ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก ๑ วัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
                ๒. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ี นาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน 
พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจ าเป็นหรือราชการส าคัญในวันดังกล่าว 
โดยได้ก าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน  
ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง

กฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....  และร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ) รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสถานการณ น้ า ซึ่งเป็นการสรุปปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๕๗ สถานการณ น้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา   
ลุ่มน้ าแม่กลอง และลุ่มน้ าอื่น ๆ และเห็นชอบการงดส่งน้ าเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าแม่กลอง 
โดยให้มีการออกประกาศทางราชการแจ้งพื้นที่ที่ให้งดการส่งน้ าและงดการท านาปรังในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวม ๒๖ จังหวัด ทั้งนี้ 
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีงดส่งน้ าและงดท านาปรัง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เสนอ 
                ๒. เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ในกรอบวงเงิน
รวมทั้งสิ้น ๒,๓๗๗,๗๙๐,๐๐๐ บาท และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงศึกษาีิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอท าความตกลง
ในรายละเอียดกับส านักงบประมาณโดยตรงต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในระยะ ๓ เดือนแรก) โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการด าเนิน
โครงการเพื่อการปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมมากกว่าการก่อสร้างใหม่ รวมทั้งให้พิจารณาใช้แรงงานจากประชาชน     
ในพื้นที่เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ ที่มีเกษตรกรบางส่วนยังคงปลูก
ข้าวนาปรังในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าแม่กลองที่ให้งดการส่งน้ าเพื่อการเพาะปลูก และอาจได้รับความเสียหายจากการไม่มี
น้ าเพียงพอได้ 
                ๔. ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการบริหารจัดการน้ าของประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้ า      
ที่กักเก็บได้ และความต้องการใช้น้ าในพื้นที่เกษตรกรรมทั้งที่อยู่ในเขตและนอกเขตชลประทาน รวมทั้งความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยน
การใช้พื้นที่การเพาะปลูกให้เหมาะสม (Zoning) และประชาสัมพันี ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกษตรกรและสาีารณชน
ผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วถึงกันด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ (ช่วงประสบภัยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๒๖ จังหวัด รวม ๑๐ ภัย ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ภัยอากาศ
แปรปรวน ศัตรูพืชระบาด ภัยหนาว ภัยฝนทิ้งช่วง ภัยพายุและคลื่นลมแรง และปริมาณออกซิเจนในน้ าต่ า เกษตรกรจ านวน ๑๒,๘๖๐ ราย 
ประกอบด้วย ด้านพืช เกษตรกรจ านวน ๑๒,๗๙๔ ราย และด้านประมง เกษตรกรจ านวน ๖๖ ราย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ 
โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   
ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน ๑๕๔,๘๒๓,๗๔๑ บาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
และกรมประมง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน สมบูรณ  ถูกต้องตามข้อเท็จจริงก่อน แล้วจึงขอ
ท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง และให้ถือว่าค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมประมงเป็นค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของีนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมประมงด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย     
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรเร่งพัฒนาระบบ
ประกันภัยทางการเกษตรให้มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยพิบัติด้านการเกษตรและเกษตรกรทุกกลุ่ม และการจ่ายเงินให้เกษตรกร 
การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร จะต้องมีการจัดท าทะเบียนอย่างถูกต้อง ไม่รั่วไหล รวมทั้งมีการควบคุมให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๒. ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้กระทรวงมหาดไทยส ารวจพื้นที่ที่เกิด   
ภัยพิบัติให้ถูกต้อง รอบคอบ และประกาศให้ครอบคลุมพื้นที่ท่ีเกิดความเสียหายจริงเท่านั้น 
                ๓. กรณีเกิดภัยพิบัติในครั้งต่อไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
ส ารวจความเสียหายและด าเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย) โดยให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ ที่เกี่ยวข้องก่อน        
เป็นล าดับแรก และหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณกรณีดังกล่าว จึงขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ   
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามนัยมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
(เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕       
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขกฎกระทรวงประเภทหรือชนิดของโรงงานเพื่อก าหนดให้กิจการสถานีบริการก๊าซีรรมชาติหลัก ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง และกิจการพลังงานอื่น ๆ เช่น การประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า 
การประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม ตามกฎหมายที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน ไม่ใช่
การประกอบกิจการโรงงานที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลังจากการปรับแก้ไขกฎกระทรวงฉบับน้ี ได้แก่ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และคณะกรรมการ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เร่งหามาตรการควบคุมพื้นที่ให้อนุญาตส าหรับการประกอบกิจการตามความเหมาะสม โดยให้ความส าคัญ
ต่อผลกระทบที่อาจมีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม และความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
หรือข้อร้องเรียนระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง การรายงานสถานการณ์พลังงานของไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานสถานการณ พลังงานของไทย และให้กระทรวงพลังงานเผยแพรข่้อมูล ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และชี้แจงเพื่อสร้างความรบัรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้แก่ประชาชนผูส้นใจด้วย ดังนี ้
             ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานเหตุผลความจ าเป็นของการเปิดให้ยื่นขอสิทีิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
รอบที่ ๒๑ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพึ่งพาก๊าซีรรมชาติอย่างมาก โดยพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันมาจากก๊าซีรรมชาติถึงร้อยละ ๗๐ แต่ปริมาณส ารองก๊าซีรรมชาติในประเทศลดลงทุกปี จึงต้องมีการน าเข้า
ก๊าซีรรมชาติจากประเทศอื่น ประกอบกับแผนการจัดหาพลังงานทดแทนจากแหล่งอื่น เช่น ไบโอดีเซล หรือพลังงานจากถ่านหิน
ยังไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนได้ จึงจ าเป็นต้องหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติม 
                ๒. นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน รายงานเพิ่มเติมว่า 
                    ๒.๑ การผลิตก๊าซในประเทศลดลง ปริมาณการใช้ก๊าซีรรมชาติของไทยอยู่ที่ ๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก ฟุตต่อวัน 
หากไม่มีการลงทุนและส ารวจเพิ่ม จะมีก๊าซใช้ได้อีกเพียง ๗-๑๔ ปี เท่านั้น จึงต้องออกประกาศเชิญชวน โดยน าพื้นท่ีที่เปิดส ารวจ   
มา ๒๐ รอบที่แล้ว แต่ไม่พบมาเปิดใหม่ รวมกับพื้นที่ใกล้เคียง รวม ๒๙ แปลง ทั้งบนบกและในทะเล โดยพื้นที่ท่ีคาดว่าจะพบปิโตรเลียม 
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการขีดแปลงจะหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีใกล้ชายฝั่ง พื้นที่ลุ่มน้ าช้ัน ๑ เอ เขตอนุรักษ สัตว ป่าและ
พันีุ พืช เขตอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ โดยคาดว่าถ้ามีการขอแปลงส ารวจครบทั้ง ๒๙ แปลงที่เปิดนี้ ก็จะมี
การลงทุนส ารวจปิโตรเลียมใน ๓-๕ ปีข้างหน้า ถึงประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ การประกาศดังกล่าวไม่ใช่การให้สัมปทาน     
แต่เป็นการให้ยื่นค าขอและมีการสงวนสิทีิการให้สัมปทาน โดยเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี 
                    ๒.๒ ในส่วนของผลประโยชน ของรัฐ ตามระบบสัมปทานไทย (Thailand III) แบ่งเป็นค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
(ร้อยละ ๕-๑๕) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ร้อยละ ๕๐) และผลประโยชน ตอบแทนพิเศษ (อัตราก้าวหน้า ร้อยละ ๗๕) ซึ่งสามารถก าหนด
ผลประโยชน เพิ่มเติมเป็นภาคบังคับ ประกอบด้วยการสนับสนุนเงินเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น (CSR) เงินให้เปล่า  
ในการลงนาม (Signature Bonus) เงินให้เปล่าในการผลิต (Production Bonus) และให้บริษัทไทยที่คณะกรรมการปิโตรเลียมเห็นชอบ
เข้าร่วมประกอบกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ (Thai Participation) และให้ใช้สินค้าและบริการในประเทศเป็นอันดับแรก 
                    ๒.๓ ผลการศึกษาพบว่า ระบบสัมปทานไทยที่รัฐได้ส่วนแบ่งก าไรร้อยละ ๗๒ และผู้ลงทุนได้ร้อยละ ๒๘ นั้น    
มีความเหมาะสม โดยรัฐได้รายได้มากกว่าระบบสัมปทานอื่น นอกจากนั้น ตามกฎหมายปิโตรเลียม ปิโตรเลียมถือเป็นกรรมสิทีิ์
ของรัฐ ผู้ขุดพบมีสิที์ิขาย มีสิทีิ์ได้ประโยชน  แต่รัฐเป็นผู้มีอ านาจในการควบคุม 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

                    ๒.๔ ในประเด็นที่มีการกล่าวว่า แปลงในอ่าวไทย (G1/57) บริเวณใกล้จังหวัดระยองอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกับ
ประเทศกัมพูชา น้ัน ขอยืนยันว่า แปลง G1/57 อยู่ในเขตสิทีิอีิปไตยของไทยโดยสมบูรณ  โดยมีขอบเขตของแปลงนี้จรดกับแปลง
ส ารวจที่มีผู้รับสัมปทานเดิมถือสิทีิไว้อยู่แล้ว ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ยืนยันสิทีิไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแปลงเดิมนั้นเป็นการยืนยัน
สิทีิของไทยในเขตไหล่ทวีปทับซ้อนไทย-กัมพูชา จึงไม่เกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีทับซ้อนแต่อย่างใด 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญ

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป เพื่อให้พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
ก่อน ๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง แผนการด าเนินโครงการรถไฟทางคู่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบแผนการด าเนินโครงการรถไฟทางคู่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการที่พร้อมด าเนินการก่อสร้าง ๑ โครงการ คือ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-
แก่งคอย ระยะทาง ๑๐๖ กิโลเมตร วงเงิน ๑๑,๒๗๒.๓๔ ล้านบาท 
                    ๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างน าเสนอขออนุมัติโครงการ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง ๑๘๕ กิโลเมตร วงเงิน ๒๖,๐๐๗ ล้านบาท และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันี -ชุมพร ระยะทาง 
๑๖๗ กิโลเมตร วงเงิน ๑๗,๒๙๒ ล้านบาท 
                    ๑.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จ านวน 
๓ โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ ระยะทาง ๑๔๘ กิโลเมตร วงเงิน ๒๔,๘๔๒ ล้านบาท โครงการรถไฟทางคู่ 
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง ๑๓๒ กิโลเมตร วงเงิน ๒๙,๘๕๕ ล้านบาท และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน 
ระยะทาง ๑๖๕ กิโลเมตร วงเงิน ๒๐,๐๓๘ ล้านบาท 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี) ในเรื่องการน าโครงการต่าง ๆ ในแผนไปประมวลในแผนปฏิบัติการที่จะส่งให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการพิจารณาจ้างหรือเพิ่มสัดส่วนการจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญชาวไทย     
ในโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือจ้างที่ปรึกษาโครงการด้วย 
                ๓. ในการด าเนินโครงการตามแผนดังกล่าว ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ราชการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๒๑    
และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งหากโครงการใดเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี 
ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการเจรจาตรงกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  
ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ (งานสัญญาที่ ๕) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือด าเนินการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ   
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓) โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ด าเนินการเจรจาตรงกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ 
(งานสัญญาที่ ๕) ด้วยรูปแบบการลงทุนทีม่ีความเหมาะสมและเกิดประโยชน ต่อภาครัฐ โดยมีระยะเวลาของสัญญาเท่ากับระยะเวลา 
ที่เหลืออยู่ของสายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๗๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
[เรื่อง รายงานผลการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (สัญญาที่ ๕) 
(ฉบับปรับปรุง-มีนาคม ๒๕๕๖)] ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลในการเจรจาในส่วนของต้นทุนและรายได้ทั้งในรูปแบบ PPP Net Cost 
รูปแบบ PPP Gross Cost หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน ต่อภาครัฐ ตลอดจนแนวทางในการเจรจา ให้มี
ความพร้อมก่อนการเริ่มต้นเจรจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการก าหนดส่วนแบ่งรายได้ การก ากับ ควบคุม และเร่งรัด    
ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด าเนินการศึกษาวิเคราะห รายละเอียดและประมาณการวงเงินลงทุน ค่าใช้จ่าย        
ในการเดินรถและบ ารุงรักษาบนพื้นที่ของการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลในปัจจุบันมาเป็นฐานข้อมูลประกอบ      
การพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕) การศึกษารายละเอียดและประมาณการวงเงินลงทุน 
ค่าใช้จ่ายเดินรถและบ ารุงรักษา (O&M) บนพื้นฐานของการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และประมาณการปริมาณ
ผู้โดยสารในอนาคต รวมทั้งเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการบริหารจัดการและก ากับดูแลสัญญาสัมปทานโครงการ ระหว่าง
กรณีแยกสัญญาและกรณีรวมสัญญา การศึกษารูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการเดินรถที่เหมาะสมและเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในคราวเดียวกันกับการด าเนินการก่อสร้างงานโยีาเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการโครงการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งการก าหนดรูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการเดินรถในคราวเดียวกันทั้งเส้นทางเพื่อลดข้อจ ากัดทางเทคนิคและ     
การลงทุน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้องค การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จากแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ โครงการช าระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาีารณะ (PSO) และโครงการช าระหนี้
เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒,๗๑๕.๓๐๖๒ ล้านบาท 
เป็น แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงนิอุดหนุน) เงินอุดหนุนการให้บริการสาีารณะ (PSO) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒,๗๑๕.๓๐๖๒ ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และ
ให้กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. ขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนด้านการเดินทาง ท้ังในส่วนของการโดยสารรถประจ าทางและรถไฟให้เหมาะสม เป็นประโยชน ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งให้
การช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้ใช้บริการที่มีรายได้น้อย และเป็นภาระงบประมาณเท่าที่จ าเป็น โดยอาจพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ
ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การออกบัตรโดยสารให้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้บริการรถประจ าทางและรถไฟโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ ปรับปรุงองค ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปปรับแก้ไขร่างระเบียบฯ ตามข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                ๑. ร่างข้อ ๕ เห็นควรเพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจด้วย เพื่อให้การพิจารณา
ด าเนินการของคณะกรรมการครอบคลุมในด้านแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
                ๒. ร่างข้อ ๑๑ ในการพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในโครงการที่เกี่ยวกับการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินลงทุนสูง และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างของรัฐวิสาหกิจ เห็นควรให้รับฟัง
ความเห็นจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจด้วย ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                ๓. ร่างข้อ ๑๒ กรณีการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เห็นควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เป็นผู้เสนอรายช่ือกรรมการต่อประีานกรรมการ เนื่องจากการให้รัฐวิสาหกิจเสนอรายช่ือกรรมการไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน
เสนอประีานกรรมการนั้น อาจเป็นการลักลั่นได้เนื่องจากจะท าให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้เลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นเสียเอง นอกจากนี้ 
การเสนอรายช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการดังกล่าวควรยึดโยงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจ
แห่งใดให้ผู้มีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น 
                ๔. ควรเพิ่มหลักเกณฑ ในเรื่องการมอบอ านาจให้ประีานกรรมการมีอ านาจพิจารณาแทนคณะกรรมการได้เป็นบางเรื่อง 
เพื่อให้การด าเนินการของคณะกรรมการมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง การแก้ไขปัญหายางพารา ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบแนวทางการบริหารจัดการยางขององค การสวนยาง และเห็นชอบการด าเนินงานตามโครงการสร้างมูล
ภัณฑ กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยาง
รายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง ตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายยางีรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ     
โดยกรอบวงเงินและการบริหารงบประมาณในการด าเนิน ๔ โครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ เกี่ยวกับการหาตลาดผลิตภัณฑ ยางให้กับผู้ประกอบการ การส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ ยาง
ในประเทศเพิ่มขึ้น การระบายสต็อกยางและรับซื้อยางเพื่อทดแทนปริมาณสต็อกที่ระบายออกสู่ตลาดในแต่ละครั้งควรพิจารณา   
ตามความเหมาะสมของเง่ือนไขของราคาและภาวะตลาดในขณะนั้น การก าหนดมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

เป็นการเฉพาะหน้าอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาอัตราการให้ความช่วยเหลือที่ชัดเจนและเป็นีรรมแก่เกษตรกรทุกกลุ่ม            
การสนับสนุนองค ความรู้และแนวทางพัฒนาอาชีพทางเลือกให้เหมาะสมกับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่โดยการให้สินเช่ือแก่เกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมต้องมีความรัดกุม เหมาะสมตามศักยภาพของเกษตรกรอย่างแท้จริง และการจัดท า
ฐานข้อมูลเกษตรกร การจ่ายเงิน จะต้องมีการจัดท าทะเบียนอย่างถูกต้อง ไม่รั่วไหล รวมทั้งมีการควบคุม ให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ในการระบายยางในสต็อกของโครงการสร้างมูลภัณฑ กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย พิจารณาก าหนดราคาให้เหมาะสม โดยใช้ระดับคุณภาพยางเป็นเกณฑ  
                ๓. ในส่วนของโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ให้จ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรตามพื้นที่   
สวนยางเปิดกรีดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทีิ์โดยช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่มีพื้นที่สวนยางเปิดกรีดไม่เกิน ๑๕ ไร่ อัตราไร่ละ 
๑,๐๐๐ บาท และกรณีครัวเรือนท่ีมีพื้นท่ีสวนยางเปิดกรีดเกินกว่า ๑๕ ไร่ขึ้นไป ให้จ่ายไม่เกิน ๑๕ ไร่ ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาทต่อไร่ 
หรือไม่เกินครัวเรือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (เช่น กรณีครัวเรือนที่มีพื้นที่สวนยางเปิดกรีด ๒๕ ไร่ จะได้รับการจ่ายเงินชดเชยรายได้ 
๑๕,๐๐๐ บาท) โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และกระทรวงการคลัง (ีนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร) 
ก าหนดแนวทางการด าเนินการจ่ายเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นีรรม และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบผู้มีสิทีิรับ
เงินชดเชยรายได้ โดยให้ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรีรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นพื้นที่    
ที่มีเอกสารสิทีิ์หรือสิทีิท ากินในพื้นที่นั้น ซึ่งรวมถึงประเภทเอกสารสิทีิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมป่าไม้   
รวม ๔๖ รายการ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอแนวทางการจ่ายเงินดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนก่อนด าเนินการ
ต่อไป 
      
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๗ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าเดือน 
 สิงหาคม ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๗ และรายงานสถานการณ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ มีค่า ๑๖๕.๒ ลดลงจากเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ (๑๖๘.๙) 
ร้อยละ ๒.๒ และลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ (๑๗๔.๒) ร้อยละ ๕.๒ โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ได้แก ่ยานยนต  Hard Disk Drive น้ าตาล เบียร  ผลิตภัณฑ ปิโตรเลียม เป็นต้น และอุตสาหกรรม
ที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้แก่ ยานยนต  ผลิตภัณฑ ปิโตรเลียม น้ าตาล รถจักรยานยนต  
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
                    ๑.๒ อัตราการใช้ก าลังการผลิต ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ที่ระดับร้อยละ ๖๐.๑ ลดลงจากเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 
(ร้อยละ ๖๐.๖) และลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๖๔.๕) โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้ก าลังการผลิตลดลง
จากเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ได้แก่ ยานยนต  ผลิตภัณฑ ปิโตรเลียม แปรรูปผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ ยาสูบ โทรทัศน สี เป็นต้น และ
อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้ก าลังการผลิตลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้แก่ ยานยนต  ผลิตภัณฑ ปิโตรเลียม เม็ดพลาสติก 
อุปกรณ ทางทัศนศาสตร  เสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นต้น 
                    ๑.๓ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมส าคัญในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตและส่งออกคาดว่า
จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน เนื่องจากค าสั่งซื้อจากต่างประเทศที่เริ่มกระเตื้องขึ้นบ้างและค่าเงินบาทที่ทรงตัวในระดับ
เดียวกันกับเดือนก่อน ส่วนการจ าหน่ายสินค้าในประเทศคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากความเช่ือมั่นเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและประชาชน
กลับมาจับจ่ายเพิ่มขึ้น ส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส  คาดว่าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๑.๘๔ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๒๗ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ขณะที่อุตสาหกรรมไฟฟ้าจะลดลงร้อยละ ๑.๐๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
                ๒. คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่าในการจัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจของปีปัจจุบันไม่ควรน าไปเปรียบเทียบกับภาวะ
เศรษฐกิจของปีท่ีผ่านมาเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีสถานการณ ไม่ปกติ แต่อาจเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อให้เห็นความแตกต่างและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนต่อไป 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานสถานการณ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ มีค่า ๑๖๙.๒ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
(๑๖๕.๐) ร้อยละ ๒.๖ แต่ลดลงจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (๑๗๓.๙) ร้อยละ ๒.๗ โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้แก่ Hard Disk Drive ผลิตภัณฑ ปิโตรเลียม เสื้อผ้าส าเร็จรูป เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ จาก
เนื้อสัตว  เป็นต้น และอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ได้แก่ ยานยนต  เครื่องประดับ
เพชรพลอย น้ าตาล ผลิตภัณฑ ปิโตรเลียม เสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นต้น 
                    ๑.๒ อัตราการใช้ก าลังการผลิต ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ อยู่ที่ระดับร้อยละ ๖๐.๓ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
(ร้อยละ ๖๐.๑) แต่ลดลงจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๖๓.๕) โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น
จากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้แก่ ผลิตภัณฑ ปิโตรเลียม Hard Disk Drive ผลิตภัณฑ จากเนื้อสัตว  เยื่อกระดาษ กระดาษ และ
กระดาษแข็ง เม็ดพลาสติก เป็นต้น และอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้ก าลังการผลิตลดลงจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ได้แก่ 
ยานยนต  ผลิตภัณฑ ปิโตรเลียม อุปกรณ ทางทัศนศาสตร  ผลิตภัณฑ ยาง เส้นใยสิ่งทอ เป็นต้น 
                    ๑.๓ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมส าคัญในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตและส่งออก
คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน เนื่องจากค าสั่งซื้อจากต่างประเทศที่เริ่มกระเตื้องขึ้นบ้าง และค่าเงินบาทที่ทรงตัวในระดับ
เดียวกันกับเดือนก่อน การจ าหน่ายสินค้าในประเทศคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากความเช่ือมั่นเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและประชาชน
กลับมาจับจ่ายเพิ่มขึ้น ส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส  แนวโน้มการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส  เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗.๖๑ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๓๒ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกลุ่ม IC ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น และ HDD เริ่มกลับมาผลิตในประเทศมากขึ้น อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่า
จะลดลงร้อยละ ๓.๘๑ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการชะลอตัวของการส่งออกเครื่องปรับอากาศไปตลาดหลักส่วนใหญ่
ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรป อาเซียน และตะวันออกกลาง 
                ๒. ในการรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครั้งต่อไป ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเปรียบเทียบกับภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือให้เห็นความแตกต่างและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๗ และรายงานสถานการณ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗) 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจรายเดือนของประเทศ
ในภาพรวมในรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่าย โดยให้ครอบคลุมถึงความเคลื่อนไหวของดัชนีเศรษฐกิจท่ีส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ภาคการเกษตร 
การค้า การลงทุน เป็นต้น และน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 

       ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   

 เร่ือง ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ                   
(กองทุนต้ังตัวได้) วงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

     คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการประกอบีุรกิจ 
(กองทุนตั้งตัวได้) วงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่อยู่ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และน าเงิน
งบประมาณจ านวนดังกล่าวไปด าเนินการตามมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามกรอบ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ต่อไป ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

ในฐานะประีานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด าเนินการตรวจสอบภาระหนี้สินที่ผูกพันกองทุนด้วย และหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก
โครงการดังกล่าว ให้ก าหนดมาตรการรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเร่งรัดการด าเนินการให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเริ่มต้นีุรกิจและเติบโตตามวงจรีุรกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทีิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ ให้น ายุทีศาสตร การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระยะเร่งด่วนปี ๒๕๕๘ ไปสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นรูปีรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้เร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แล้วเสร็จ และให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายงาน
ผลการด าเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
                ๓. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปประสานกับส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แล้วเสร็จ
และสอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ฉบับท่ี ๖๑/๒๕๕๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ต่อไป 
 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง การรับรองแถลงการณ์ของรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วย

การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่ฉลาดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบแถลงการณ ของรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าดว้ย
การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่ฉลาดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
แจ้งองค การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Asia-Pacific Telecommunity : APT) ว่าประเทศไทยร่วมให้การรับรองแถลงการณ ฯ 
ดังกล่าวต่อไป โดยสาระส าคัญของแถลงการณ ฯ ระบุถึงแนวทางในการร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในด้านต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ
เร่งด่วน ได้แก่ นโยบายที่เอื้อให้เกิดความเจริญเติบโตด้าน ICT และเศรษฐกิจดิจิทัลที่ฉลาดอย่างยั่งยืน สังคมที่ปลอดภัยและมั่นคง
ด้วยการใช้ ICT ความเช่ือมั่นในการใช้ ICT การสร้างระบบนิเวศน ทาง ICT ที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม การสร้าง    
ขีดความสามารถและการพัฒนาองค กร และการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาด้าน ICT ตามที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกท้ังในด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  (cybersecurity) การสร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้งาน
อุปกรณ เคลื่อนที่ในเรื่องของคลื่นรังสี EMF การสร้างระบบนิเวศน ทาง ICT ที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม การเสริมสร้าง
ความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาด้าน ICT และการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่ฉลาดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน 

 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  การรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงาน ดังนี้ 
             ๑. ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปร่วมการประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ปี ๒๕๕๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ส านักงานใหญ่ธนาคารโลก และ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดี .ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ช้ีแจงถึงนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นผ่านการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และนโยบายในการเตรียมวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ยั่งยืนในระยะยาว 
เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิรูปภาษีให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจใ ห้มีความโปร่งใส         
ตามหลักธรรมาภิบาล แม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญความเสี่ยงหลายด้านแต่ยังมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะทุนส ารองระหว่าง
ประเทศที่อยู่ในระดับสูง และฐานะการคลังของไทยที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติมีความเข้าใจ           
ในสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมากขึ้น เนื่องจากพัฒนาการต่าง ๆ ของไทยเป็นไปตาม  Roadmap ที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติก าหนดไว้ โดยมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นต้น 
                ๒. ได้ร่วมในพิธีลงนามในความตกลงเพื่อการจัดตั้งส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลีใต้) (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office : AMRO) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ AMRO จากสถานะบริษัท
จ ากัดขึ้นเป็นองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานในการเป็นหน่วยงานติดตาม ประเมิน  และเฝ้าระวัง
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+๓ และสนับสนุนการด าเนินงานของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai 
Initiative Multilateralisation : CMIM) ซึ่งเป็นกลไกทางการเงินที่ส าคัญของภูมิภาคอาเซียน+๓ ในการให้ความช่วยเหลือ      
ทางการเงินแก่กันและกันในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบวิกฤตหรือก าลังจะประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความช่วยเหลือ           
ที่เสริมเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑.๑ องค์ประกอบผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเอเปค จาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ โดยคณะผู้แทนไทย 
ประกอบด้วยผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 
  ๑.๒ การประชุมกลุ่มเพื่อนประธาน ประกอบด้วย ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนโยบายการแข่งขันและกฎหมาย กลุ่มนโยบาย
การแข่งขัน กลุ่มกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและบรรษัทภิบาล กลุ่มความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ กลุ่มธรรมาภิบาลภาครัฐ และ
กลุ่มการปฏิรูปกฎระเบียบ โดยแต่ละกลุ่มเพื่อนประธานได้มีการหารือถึงโครงการที่จัดในช่วงที่ผ่านมาตลอดจนแผนงานที่จะด าเนินการ
ต่อไป 
  ๑.๓ การจัดท ารายงานเศรษฐกิจเอเปคประจ าปี ที่ประชุมฯ ได้ก าหนดหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนด
กฎระเบียบ (Good Regulatory Practice : GRP) เป็นหัวข้อการจัดท ารายงานเศรษฐกิจเอเปคประจ าปี ๒๕๕๗ และหัวข้อเรื่อง
ส าหรับรายงานเศรษฐกิจเอเปคประจ าปี ๒๕๕๘ คือ หัวข้อเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างและนวัตกรรม (Structural Reform and 
Innovation) 
  ๑.๔ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ (APEC New Strategy for Structural Reform : ANSSR) 
ที่ประชุมฯ เห็นพ้องที่จะให้เสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ให้ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคพิจารณา และเสนอ



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

ต่อผู้น าเอเปคให้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านปฏิรูปโครงสร้างครั้งที่สองในปี ๒๕๕๘ เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ในกรอบ ANSSR และก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจหลังปี ๒๕๕๘ 
  ๑.๕ การหารือระดับนโยบายเรื่องกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสเอเปค ครั้งท่ี ๒ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปครายงานแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกับดักรายได้
ปานกลางต่อท่ีประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๓ และให้มีการหารือเรื่องกับดักรายได้ปานกลางในการประชุมรัฐมนตรี
เอเปคด้านปฏิรูปโครงสร้างครั้งที่ ๒ หากมีการจัดขึ้น และการจัดรายงานเศรษฐกิจเอเปคประจ าปี ๒๕๕๘ ในประเด็นเกี่ยวกับ   
การปฏิรูปโครงสร้างและนวัตกรรม (Structural Reform and Innovation) จะเป็นกุญแจหลักที่จะท าให้ประเทศก าลังพัฒนา  
ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
                ๒. รับทราบสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting : APEC FMM) 
ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงานว่า 
ได้มีการหารือใน ๔ ประเด็นหลัก สรุปได้ ดังนี ้
                    ๒.๑ ภาวะเศรษฐกิจโลกและทิศทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ได้มีการหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมของหลายประเทศ 
โดยเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกมีแนวโน้มที่ชะลอตัวกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ และมีความเสี่ยงขาลง (Downside risk) สูง ท าให้สมาชิก
เอเปคต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งข้ึนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ส าหรับภาคการเงินพบว่าธุรกิจ Non-bank 
เช่น ธุรกิจบัตรเครดิตมีปริมาณธุรกรรมมากข้ึน ดังนั้น แต่ละประเทศจึงควรก ากับดูแลเรื่องดังกล่าวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของ
ประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อการก ากับดูแลในเรื่องนี้ยังไม่เพียงพอ 
                     ๒.๒ ความร่วมมือด้านการลงทุนและระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวโน้มความร่วมมือระหว่างภาครัฐ   
และภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีมากขึ้น จึงมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรร
ผลประโยชน์จากการลงทุนระหว่างกันให้มีความเหมาะสม และการปรับปรุงกฎหมายในด้านนี้เพิ่มเติมด้วย 
                    ๒.๓ การปฏิรูปนโยบายการคลังและภาษี ได้น าเสนอการด าเนินการของไทยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น ภาษี
มรดก ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ขอความร่วมมือให้ไทยออกกฎหมายเกี่ยวกับความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ
และการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (ความตกลง FATCA) เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีในการโอนเงิน
ระหว่างประเทศของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน 
                    ๒.๔ ธุรกิจ SMEs เป็นประเด็นที่ที่ประชุมฯ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในบางประเทศมีขนาดของ
ภาคธุรกิจ SMEs ถึงร้อยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดังนั้น จึงต้องมีการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs โดยพัฒนาการให้บริการด้านการเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้สัตยาบนัภาคผนวก ๑๐ แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนภุูมภิาคลุม่แม่น้ าโขง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการให้สัตยาบันภาคผนวก ๑๐ เง่ือนไขการขนส่งแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement : CBTA) มีสาระส าคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในทางแพ่งของผู้รับขนส่ง และให้น าภาคผนวก ๑๐ ดังกล่าวเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้
สัตยาบันต่อไป 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการจัดท าสัตยาบันสารเพื่อด าเนินการให้สัตยาบันภาคผนวก ๑๐ 
ดังกล่าวให้มีผลผูกพันประเทศไทยต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบภาคผนวก ๑๐ ตามข้อ ๑.๑ แล้ว 
                ๒. ให้เสนอภาคผนวก ๑๐ แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (CBTA) 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการให้สัตยาบันต่อไป 
                ๓. อนุมัติให้น าวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใช้ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากภาคผนวก ๑๐ แนบท้ายความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (CBTA) ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒    
(เรื่อง การท าสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน) 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change 2014) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on 
Climate Change 2014) ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินการให้การผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมีความสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้บรรลุผลในเรื่องความมั่นคง
ทางอาหารและการแก้ไขปัญหาความยากจนในภูมิภาคอาเซียน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ น้ี 
                    ๑.๓ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์   
ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดกระบวนการ
กล่าวถ้อยแถลง ณ ท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา สมัยที่ ๒๐ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 
                ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงจุดยืนของไทยท่ีมีความตั้งใจและสนับสนุน
การด าเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการก าหนดประเด็นและท่าทีของไทยให้ครอบคลุม
ทั้งในฐานะของประเทศไทยและในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกของอาเซียนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๗ และชุดที่ ๘ ของการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาการขนส่งทางอากาศ 

ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติการให้สัตยาบันพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๗ การเปิดตลาดการค้าบริการ สาขาการขนส่งทางอากาศ 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และให้น าพิธีสารดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบญัญตัแิหง่ชาตใิหค้วามเหน็ชอบ
เพื่อการมีผลใช้บังคับของพิธีสารต่อไป และเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ
ด าเนินการมอบสัตยาบันสารของพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๗ ให้แก่เลขาธิการอาเซียนเพื่อรับทราบการให้สัตยาบันพิธีสาร
เพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๗ 
                ๒. เห็นชอบและอนุมัติการลงนามพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๘ การเปิดตลาดการค้าบริการ สาขาการขนส่ง
ทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนาม 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนามพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๘ ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงนามในพิธีสาร
เพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๘ แล้ว ให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนการให้สัตยาบันต่อไป 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามร่างพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๕ แนบท้ายความตกลง

ว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามร่างพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๕ แนบท้ายความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนาม 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

                    ๑.๒ น าร่างพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๕ แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบให้ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าว โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศไทยมอบสัตยาบันสาร
ของพิธีสารดังกล่าวให้แก่เลขาธิการอาเซียน 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนามร่างพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี ๕ แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบให้ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าวแล้ว 
                    ๑.๔ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการมอบสัตยาบันของพิธีสาร ๒ ดังกล่าว ให้แก่เลขาธิการ
อาเซียนเพื่อรับทราบการให้สัตยาบันพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี ๕ แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งทาง
อากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามร่างพิธีสารดังกล่าวแล้ว 
                ๒. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงนามในร่างพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๕ แนบท้าย
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรฐับาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ให้น าพิธีสารดังกล่าวเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการให้สัตยาบัน
ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดเส้นทางการบินอินเดีย-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการบินของไทยและเพิ่มโอกาสให้สายการบินสามารถสร้างเสริมเครือข่ายการบินเช่ือมโยงจุดต่าง ๆ     
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการบินและพัฒนาการด้านบริการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และความตกลง
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  (ร่าง) กรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร

พันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันความเห็นเดิมของประเทศไทย ที่จะไม่ด าเนินการ
เกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ประสงค์จะเป็นภาคีของพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ซึ่งเป็นกรอบการด าเนินงาน
ระดับโลกที่ครอบคลุมการด าเนินงานด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์อยู่แล้ว และเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนของกฎหมาย 
โดยสมาชิกอาเซียนอาจพิจารณารายละเอียดการด าเนินงานของพิธีสารนาโงยาฯ เพิ่มเติมต่อเนื่องร่วมกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์
ของสมาชิกอาเซียน 
                    ๑.๒ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขความเห็น ตามข้อ ๑.๑ ที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน ากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการเสนอร่างกฎหมายเพื่อการคุ้มครองดูแลทรัพยากรชีวภาพที่มีความหลากหลาย
ของประเทศไทยตามขั้นตอนให้ครบถ้วนต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น      
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น
รูปธรรมต่อไป 

 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

         ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  

และนวัตกรรม 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                     (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

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 

  
ไม่มมีติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายดา้นนี ้
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาความมัน่คง 

ของฐานทรัพยากร และการสราง

สมดุลระหวางการอนุรักษ 

กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
 



                    สรปุสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                            (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง      มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งให้ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด าเนินการ ดังน้ี 
                ๑. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ 
เมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
                ๒. รับผิดชอบในการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดไว้ 
                ๓. ให้น าความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๗ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   

   เร่ือง     การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ ตามมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ที่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตามความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 
ในการประชุมครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด าเนินการ ดังนี้ 
                ๑. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๗ 
เมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
                ๒. รับผิดชอบในการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดไว้ 
                ๓. ให้น าความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๗ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป 
 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง      ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการป้องกัน     
การกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดังกล่าว ท่ีตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นเรื่องด่วนต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของก าหนด
ระยะเวลาการให้ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตามร่างมาตรา ๒ ไปพิจารณาในช้ันคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด าเนินการ 
                    ๒.๑ เตรียมความพร้อมให้มีการออกกฎกระทรวงและประกาศเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อมีผลให้ใช้บังคับโดยเร็วเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ตลอดจนด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและชุมชนชายฝั่งเพื่อให้เกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อไป 
                    ๒.๒ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เช่น แนวปะการังเทียมเพื่อป้องกันการท าประมงจากเรือประมงที่ใช้อุปกรณ์ประมงผิดกฎหมายประเภทเรืออวนรุนและอวนลาก 
การท าประมงชายฝั่ง และการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
                    ๒.๓ ให้เร่งด าเนินการฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปลูกป่าทดแทน โดยเน้นการปลูกป่าชายเลนชนิดที่เหมาะสม
ส าหรับพื้นที่น้ันให้มีความยั่งยืน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสม ตลอดจนอาจท าแนวป้องกันกล้าไม้โดยการปักไม้ไผ่
ชะลอคลื่น ซึ่งจะช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหรือบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งอีกทางหนึ่ง และยังเป็นวิธีการที่ท าให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลนอีกด้วย 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
      เร่ือง      ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ .ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ก าหนดนิยามค าว่า “การบริหารจัดการ” “ที่ดิน” และ “ทรัพยากรดิน” 
                 ๑.๒ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า คทช. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี    
เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ี ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๒ มีกรรมการโดยต าแหน่งอีก ๙ คน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนไม่เกิน ๑๐ คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย โดยมีเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ 



                    สรปุสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                            (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

และข้าราชการในส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                    ๑.๓ ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และ   
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน 
                    ๑.๔ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
                     ๑.๕ ก าหนดค่าใช้จ่ายส าหรับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ    
นโยบายที่ดินแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ 
                ๒. อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ (เรื่อง นโยบายการใช้และ
กรรมสิทธ์ิที่ดิน และนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน) เฉพาะในส่วนของข้อ ฉ (ที่ก าหนดให้การจัดที่ดินซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบันให้ด าเนินการต่อไป แต่ไม่ให้ขยายพื้นที่ด าเนินการ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบท าแผนปฏิบัติการ 
หรือโครงการในการจัดที่ดินที่เหลืออยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ ปี) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ 
 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด    
การตรวจสอบสต็อกผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดท าบัญชีข้าว
คงเหลือของรัฐเร่งด าเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
พิจารณาหาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบในประเทศ เช่น ท่ีนอนยางพารา 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเร่งด าเนินการศึกษาหาแนวทางและมาตรการในการลดภาระหนี้สินครัวเรือนและ    
หนี้นอกระบบท่ีเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันให้เกิดเป็นรูปธรรมและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงมหาดไทยประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
พิจารณาก าหนดพื้นที่ท่องเที่ยวส าคัญที่สมควรจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นการเร่งด่วน 
                    ๑.๕ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) จัดให้มีเวทีการพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจ
ช้ันน าจากสาขาต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ 
                    ๒.๑ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
สาธารณรัฐอิตาลี ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 
รวมถึงความคืบหน้าในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเสนอนายกรัฐมนตรีด้วย 
                    ๒.๒ ในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในโอกาสต่าง ๆ ขอให้ทุกส่วนราชการบูรณาการการท างานกัน   
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การด าเนินการก าหนดท่าที การเจรจา และการเสนอความเห็นของประเทศไทยในเวทีต่าง ๆ มีความเป็นเอกภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
                ๓. ด้านการบริหารราชการ 
                    ๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก าชับให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในก ากับดูแลท าความเข้าใจ
และปฏิบัติตามแนวทางการท างานของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการท างานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยยึดมั่น
ในหลักความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติราชการทุกระดับ และมุ่งเดินหน้าสร้างความปรองดองควบคู่ไปกับการปฏิรูป 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานงานกับทุกหน่วยงานในการบูรณาการการใช้ประโยชน์
ร่วมกันจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานทุกเวลา โดยเฉพาะฐานข้อมูล
ที่ใช้รองรับการให้บริการประชาชน เมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งศูนย์ด ารงธรรมทราบ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ต่อไป 
                ๔. ด้านสังคม 
                    ๔.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ประสานงานกับทุกส่วนราชการเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนาซึ่งครอบคลุมใน ๓ มิติ คือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาคน และการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยให้บูรณาการงบประมาณ
ในการด าเนินการจากกองทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังและกองทุนอื่น ๆ  ของทุกหน่วยงาน และให้กระทรวงการคลัง 
ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้น     
เพื่อน าเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) พิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๖ 

                    ๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากน้ี ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาถึงการดูแล
ให้ความช่วยเหลือบุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตร
การศึกษาและมีโอกาสในการท างานท่ีดีด้วย 
                    ๔.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
การจัดระเบียบรถตู้และรถจักรยานยนต์โดยสารสาธารณะให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้กลไกเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
                ๕. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                    ๕.๑ ตามที่ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประสานทุกส่วนราชการเพื่อจัดท าแผนการเสนอร่างกฎหมาย   
ในระยะ ๑ ปี นั้น ให้ทุกส่วนราชการเร่งเสนอร่างกฎหมายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนโดยเร็ว และให้เร่งรัดจัดกลุ่มกฎหมาย แล้วส่งไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ส าหรับกฎหมายเร่งด่วนหรือกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษ
ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน เช่น ภาษีมรดก อย่างน้อยให้ประกาศใช้บังคับก่อนไตรมาสที่ ๓ 
                    ๕.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ร่วมกับฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณา     
หาแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือนโยบายส าคัญตามแนวทางที่สอดคล้องกับ
ร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่รัฐบาลเสนอและอยู่ในระหว่างการพิจารณาในขั้นตอนทางนิติบัญญัติซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากปัญหาเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว 
                    ๕.๓ ให้ส านักงานศาลยุติธรรมแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดตั้งศาลแขวงและศาลจังหวัดในภาพรวมทั่วประเทศ
ในระยะ ๕ ปี ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                ๖. ด้านอื่น ๆ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ติดตามการรายงานและการพยากรณ์
เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและระดับน้ าอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลว่า ภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นท่ีอย่างไร โดยเฉพาะผลกระทบด้านการเกษตร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. เรื่องเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเคยได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเร่งด าเนินการตามที่
เคยได้รับมอบหมาย 
                ๒. ด้านต่างประเทศ 
                    ๒.๑ สืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ ระหว่าง
วันท่ี ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้มีการเจรจาและลงนามบันทึกความตกลงร่วมกัน ดังนั้น เพื่อเร่งสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน 
จึงมอบให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ด าเนินการ  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                    ๒.๒ ในการเตรียมประเด็นเพื่อใช้ในการเจรจาระหว่างประเทศ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาจัดเตรียมข้อมูล
และน าประเด็นหลักที่ทุกเวทีโลกให้ความส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การแพร่ระบาดของ
โรคร้ายแรง (Pandemics) เป็นต้น รวมไว้ในประเด็นการเจรจาด้วย 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือการค้าและการลงทุนของไทย
ในต่างประเทศ รวมทั้งจัดมุมประเทศไทย (Thai Corner) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ต่างชาติได้รู้จัก 
                ๓. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาก าหนดมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับ
การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่  



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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                    ๓.๒ มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
และบรรเทาความเดือดร้อนทางการเกษตร เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร
ทุกประเภท  
                    ๓.๓ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่ระบุ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ให้ก าหนดตัวช้ีวัดกิจกรรม และกรอบระยะเวลาการด าเนินการ 
ที่ชัดเจน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ต่อไป 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
                    ๔.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ก ากับให้ทุกส่วนราชการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือด าเนินโครงการซึ่งต้องมีการจ้างที่ปรึกษาโครงการ พิจารณาจ้างหรือเพิ่มสัดส่วน
การจ้างท่ีปรึกษาที่เป็นนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญชาวไทย โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดความรู้และลดการจ้างท่ีปรึกษาจากต่างประเทศ  
                    ๔.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้กระทรวงกลาโหม กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งด าเนินการพัฒนาในเรื่องการศึกษาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวมถึงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นเง่ือนไขผลักให้
ประชาชนไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐ  
                    ๔.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงภารกิจและ
การปฏิบัติงานของส านักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นท่ียอมรับจากส่วนราชการมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๕. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                    ๕.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาก าหนดแนวทางสนับสนุนให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งมิได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมีส่วนร่วมในการปฏิรูปผ่านเวทีหรือกลไกอื่น ๆ 
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป รวมทั้งให้ช้ีแจงข้อเท็จจริง หากมีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับข้อมูลด้านการปฏิรูปต่าง ๆ   
ที่คลาดเคลื่อน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 
                    ๕.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาด าเนินการ 
                          ๕.๒.๑ ก าหนดมาตรการในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
แก่ประชาชน โดยปราศจากการบิดเบือนอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง 
                          ๕.๒.๒ ก าหนดแนวทางในการน ามาตรการต่าง ๆ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเคยมีมติหรือออกเป็น
ประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากน้ี ให้พิจารณาความจ าเป็น
เหมาะสมในการมีอยู่ของคณะกรรมการตามประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งการปรับปรุงองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จ าเป็นต้องคงไว้ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันด้วย 
                    ๕.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมพิจารณาด าเนินการ 
                          ๕.๓.๑ พิจารณาอ านาจหน้าที่และความเช่ือมโยงของระบบศาลกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
กระบวนการยุติธรรม นอกจากน้ัน ให้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบศาลและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านกระบวนการยุติธรรม แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อน าเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
พิจารณาต่อไป 
                          ๕.๓.๒ เห็นควรให้พิจารณาก าหนดแนวทางการประสานงานระหว่างพนักงานอัยการซึ่งเป็นผู้ให้ค าปรึกษา
ด้านกฎหมายและด าเนินคดีแทนรัฐบาลกับหน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องคดี 
                          ๕.๓.๓ พิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ควบคุมนักโทษคดียาเสพติดที่มีอยู่อย่างจ ากัดแต่มี
นักโทษคดียาเสพติดจ านวนมาก นอกจากนั้น ให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการประกันตัวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปัจจุบัน
ยกเว้นเฉพาะกรณีคดียาเสพติด โดยควรให้พิจารณายกเว้นคดีประเภทอื่นที่มีความร้ายแรง เช่น คดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
                    ๕.๔ ในกรณีที่กระทรวงใดเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้รัฐมนตรี  
เจ้าสังกัดช้ีแจงสาระส าคัญ ความจ าเป็นในการปรับโครงสร้าง รวมทั้งผลกระทบต่อจ านวนบุคลากรและงบประมาณให้คณะรัฐมนตรีทราบ
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
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๔๘ 

                ๖. ด้านอื่น ๆ 
                    ๖.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งด าเนินการติดตามการรายงานและการพยากรณ์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและ
ระดับน้ าอย่างใกล้ชิด และให้ทุกส่วนราชการติดตามสภาพอากาศและระดับน้ าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ด าเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดภัยแล้ง
อย่างต่อเนื่อง  
                    ๖.๒ มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการประกอบกิจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมทั้งพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ       
ใกล้สถานศึกษาและที่สาธารณะ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. เรื่องเร่งรัดด าเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงผลกระทบ    
ในแต่ละพื้นที่อันเนื่องจากภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย รวมทั้งหามาตรการเตรียม    
ความพร้อมรองรับกรณีเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วย 
                    ๑.๒ เนื่องจากในระยะนี้มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงความไม่ปลอดภัยจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยหลายกรณี 
เช่น การประทุษร้ายนักท่องเที่ยวจนถึงแก่ชีวิต อุบัติเหตุทางเรือ จึงให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งก าหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน รวมทั้งก าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการให้บริการยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา    
หาแนวทางการจัดพื้นที่ท ากินหรือใช้ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม     
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
                    ๑.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดด าเนินการก าหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด        
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการจัดผังเมือง โดยพิจารณาจัดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนที่อยู่อาศัยและส่วนที่เป็นศูนย์กลางการประกอบ
อาชีพและการพาณิชย์ รวมทั้งค านึงถึงการขยายของเมืองที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้การจัดผังเมืองเป็นไป
อย่างมีระบบในระยะยาวต่อไป 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดด าเนินการจัดท ารายงานข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีการท า เหมืองแร่โปแตช    
ในประเทศไทย โดยให้น าเสนอผลดี ผลเสีย ผลกระทบ มาตรการในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือดูแล
สิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการใช้ประโยชน์จากแร่โปแตชในประเทศไทยอย่างครบวงจร เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีโดยเร็ว และให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้มีความรู้
และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาหาแนวทางการท าเหมืองแร่โปแตชและการท าเหมืองเกลือที่ไม่ส่ งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย 
                ๒. ด้านต่างประเทศ 
                    ๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการจัดส่งข้อมูลในความรับผิดชอบ เช่น แผนและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ให้กระทรวง
การต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการด าเนินการของศูนย์ความร่วมมือการค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศรวมทั้งจัด        
มุมประเทศไทย (Thai Corner) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ต่างชาติได้รู้จักต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาหรือการท าความตกลงระหว่างประเทศพิจารณาจัดกลุ่มประเทศ        
ตามประเด็นส าคัญที่จะใช้ในการเจรจาหรือท าความตกลงระหว่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศที่เป็นตลาดการส่งออก กลุ่มประเทศ       
ที่สนใจเข้ามาลงทุนในไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการเจรจาหรือท าความตกลงระหว่างประเทศในระยะต่อไป ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการ



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

พิจาณาตรวจสอบและทบทวนผลการด าเนินการตามบันทึกความตกลง บันทึกความเข้าใจ หรือเอกสารความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ได้เคยจัดท าไว้แล้ว เพื่อใช้ประกอบการจัดเตรียมข้อมูลในการเจรจาในอนาคตด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาก าหนดแนวทางให้ศูนย์บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของกระทรวงต่าง ๆ และศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด มีการท างานที่เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร โดยเฉพาะให้มี          
การประสานงานกับก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จ าแนกตามกลุ่มประเภทต่าง ๆ และให้ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานงานท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้น   
ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการไปประจ าในแต่ละศูนย์ด้วย โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค        
ให้ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพด้วย 
                    ๓.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการคลัง 
พิจารณาด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีการงดจ่ายเงินบ านาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ และเรียกเงิ น
เบี้ยหวัดและเงินค่าครองชีพคืน โดยให้ด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้อง แล้วรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ าเสียของสถานประกอบการ      
ลงสู่ล าคลองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ และ     
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี 
                    ๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่ส าหรับใช้ประโยชน์สาธารณะริมแม่น้ าเจ้าพระยา เช่น บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย     
และสะพานพระราม ๘ ในลักษณะของโครงการอเนกประสงค์ (mixed use) โดยการสร้างเขื่อนตลอดแนวพื้นท่ี โดยเหนือแนวเขื่อน
จัดเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการพักผ่อน ออกก าลังกาย หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ และใต้แนวเขื่อนก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าเพื่อน าน้ าออกสู่ทะเลและป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคต ทั้งนี้ ควรศึกษาแนวทางการด าเนินการจากประเทศที่ได้มี
การสร้างพื้นที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้แล้ว เช่น สาธารณรัฐเกาหลี 
                    ๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนแผนหรือยุทธศาสตร์ระยะยาวต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่มี
ระยะเวลาด าเนินการของแผนหรือยุทธศาสตร์ในช่วงเวลาที่แตกต่างหรือเหลื่อมล้ ากัน โดยปรับกรอบระยะเวลาของแผนหรือ
ยุทธศาสตร์ใหม่ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้การด าเนินการตามแผนและ
การบูรณาการระหว่างแผนมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น 
                    ๓.๖ ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเฉพาะเรื่องที่ด าเนินการมีผลสัมฤทธิ์แล้วและประชาสัมพันธ์เรื่องที่อยู่ระหว่าง      
การด าเนินการเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. เร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งรัดด าเนินการดูแลผู้ลี้ภัยและปรับปรุงพื้นที่ควบคุมผู้ลี้ภัยทั้งหมดให้มี
สภาพที่เหมาะสมเพียงพอต่อการพ านักในช่วงระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทาง รวมทั้งการพิจารณาย้ายพื้นที่ควบคุมไปยัง
ศูนย์พักพิงต่าง ๆ ตลอดจนเร่งการด าเนินการเพื่อผลักดันผู้ลี้ภัยดังกล่าวกลับประเทศต่อไปโดยเร็ว และรายงานความคืบหน้า       
ให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องต่าง ๆ 
ของไทย และรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
                    ๑.๓ ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเร่งสนับสนุนข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการมีอยู่ของคณะกรรมการตามประกาศหรือค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบ
และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และให้ทุกส่วนราชการเร่งด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
ในก ากับให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ การด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งต้องยึดหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๐ 

                    ๑.๔ ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการด าเนินการศึกษาแนวทางและมาตรการในการลดภาระหนี้สินครัวเรือนและ
หนี้นอกระบบโดยเร็ว และให้ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต และรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานของกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยเร็ว 
และรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่ก าหนดเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษให้เป็นชุมชนเมืองใหม่ ประกอบด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่การพาณิชย์ โรงแรมและที่พักอาศัย เพื่อรองรับการขยายตัว 
ของเมืองในอนาคต โดยอาจพิจารณาแนวทางการพัฒนาเมืองคู่แฝดทางการค้าซึ่งเช่ือมโยงกับเมืองคู่ค้าหลักในประเทศเพื่อนบ้าน 
เป็นต้น 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการให้ความส าคัญกับการให้ความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการเข้าร่วมพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นท่ีโครงการที่เกี่ยวข้อง 
                    ๒.๓ ให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการ
สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการร่วมทุนให้เงินกู้หรือสนับสนุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในช่วงที่ผ่านมาต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงพาณิชย์จัดท าข้อมูลการลดภาษีศุลกากร (tariff) และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (non-tariffs)     
ที่ประเทศไทยมีภาระผูกพันต้องด าเนินการตามที่ได้ท าความตกลงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยจัดท า
ข้อมูลดังกล่าว ณ ปัจจุบันและในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสนอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
                    ๒.๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติติดตามและศึกษาการปรับโครงสร้าง
และการจัดการด้านพลังงานของประเทศอินโดนีเซีย ตามนโยบายของประธานาธิบดี วิโดโด เพื่อใช้ประกอบการด าเนินการในกรณี
ของประเทศไทย และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย 
                ๓. ด้านการต่างประเทศ 
                    ๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการเร่งด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น/ท่าทีที่ส าคัญของไทยในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง กฎหมาย เพื่อใช้ประกอบการประชุมหรือการเดินทางเยือนนานาประเทศของนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ ในการก าหนด
ประเด็นและท่าทีของไทยให้ครอบคลุมทั้งในฐานะของประเทศไทยและในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกของอาเซียนด้วย 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาข้อมูลการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้มีการสร้างที่อยู่อาศัย
ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็นตึกสูง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของไทย
ต่อไป 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการร่วมระหว่าง
ประเทศ (Joint Committee) พิจารณาก าหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินการตามภารกิจของแต่ละคณะ     
มีความก้าวหน้าและมีผลสัมฤทธ์ิ โดยอาจจะก าหนดให้มีการประชุมทุกเดือน หรือทุกสองเดือน เป็นต้น 
                    ๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และส านักงานต ารวจแห่งชาติก ากับดูแลไม่ให้มีการด าเนิน
กิจกรรมของชนกลุ่มน้อยจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในพื้นที่ประเทศไทยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพและ
ความเป็นเอกภาพภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวในฐานะที่ประเทศไทย     
เป็นประเทศเพื่อนบ้านท่ีใกล้ชิด 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครพิจารณาก าหนดมาตรการดูแลพื้นที่ส าคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร
และทุกจังหวัดที่ไม่ควรเกิดน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ราชการที่ให้บริการแก่ประชาชน เช่น 
โรงพยาบาล 
                    ๔.๒ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมก าหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคเหนือที่สภาพภูมิอากาศเริ่มมีหมอกปกคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัย
ในการสัญจรของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนท่ี 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

                    ๔.๓ ให้ทุกส่วนราชการเร่งด าเนินงาน/โครงการซึ่งก าหนดเริ่มด าเนินการในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ระยะ ๑ ปี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะโครงการที่เป็นการเตรียมการรองรับภัยแล้ง 
เช่น การขุดลอกคูคลอง และขุดบ่อเพื่อส ารองน้ าใช้ในช่วงภัยแล้ง เป็นต้น 
                    ๔.๔ ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการสร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งช้ีแจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของรัฐบาลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยไม่ตอบโต้ให้เกิดความขัดแย้ง และอาจเชิญบุคคล    
ซึ่งเป็นท่ียอมรับหรือเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนเป็นผู้ประสานท าความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างราบรื่น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  การก าหนดหลักการให้รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเร่ืองให้นายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบประเภทเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ และเรื่องที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ให้เสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
                    ๑.๑ เรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ได้แก ่
                          ๑.๑.๑ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 
                          ๑.๑.๒ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
                          ๑.๑.๓ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต กงสุลของไทยประจ าต่างประเทศ 
                          ๑.๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
                          ๑.๑.๕ การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
และหน่วยงานของรัฐ 
                          ๑.๑.๖ การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๑ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                    ๑.๒ เรื่องที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ได้แก่ 
                          ๑.๒.๑ เรื่องเพื่อทราบตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมีค าสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบ 
                          ๑.๒.๒ เรื่องที่ผ่านการพิจารณาของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ หรือโดยคณะรัฐมนตรี/นายกรัฐมนตรี เช่น ร่างประกาศต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว 
                          ๑.๒.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ที่ไม่ใช่เรื่องนโยบาย เช่น ร่างพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต่าง ๆ 
                          ๑.๒.๔ เรื่องที่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับอยู่แล้ว เช่น การอนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ 
                          ๑.๒.๕ เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ใช่เรื่องนโยบาย เช่น การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตกงสุล
ของต่างประเทศประจ าประเทศไทย 
                ๒. เห็นชอบให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเรื่องดังต่อไปนี้เสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๑ เรื่องที่หน่วยงานอิสระเสนอคณะรัฐมนตรี เช่น ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
                    ๒.๒ การด าเนินคดีในศาลปกครองในกรณีที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องในคดีปกครอง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอว่า ในการพิจารณา     
ร่างพระราชบัญญัติในช้ันกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีผู้แทนของรัฐบาลร่วมเป็นกรรมาธิการ เห็นควรให้ผู้แทนดังกล่าว



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๒ 

รายงานความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้รัฐมนตรีเจ้าของเรื่องและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ 
ตันยุวรรธนะ) ทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย และในระหว่างด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้หารือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เพิ่มเติม จ านวน ๗ ฉบับ ได้แก่ 
                    ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ..... 
                    ๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. .... 
                    ๑.๕ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... 
                    ๑.๖ ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 
                    ๑.๗ ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๒. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า เพื่อให้การช้ีแจงร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี
เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติของรัฐมนตรีเจ้าของเรื่องเป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว กรณีที่รัฐมนตรีท่านใดติดภารกิจ      
ที่ไม่สามารถมาช้ีแจงในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ เห็นควรมอบหมายเป็นหลักการให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เป็นผู้ช้ีแจงแทนรัฐมนตรี 
                ๓. รับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามที่รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอ 
                ๔. ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับไปประสานกับคณะกรรมาธิการสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในช้ันกรรมาธิการ เพื่อให้มีกฎหมายออกมาบังคับใช้ 
ได้โดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการจัดล าดับการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแต่ละครั้งให้ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และให้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน จ านวน ๑๐ ฉบับ ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอ ดังนี้ 
                ๑. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ ามัน พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นภาษีประจ าปี) 
                ๓. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ก าหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวีดิโอในโรงภาพยนตร์) 
                ๔. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ) 
                ๕. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
                ๖. ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
                ๗. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) 
                ๘. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ก าหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติมก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้) 
                ๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
                ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
 
 
 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่อง
ด่วน นั้น เนื่องจากได้รับการประสานจากรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว     
มีความเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติอื่น ซึ่งควรที่จะพิจารณาในคราวเดียวกัน ดังนั้น เพื่อความรอบคอบและสมบูรณ์ในการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอชะลอการบรรจุระเบียบวาระร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ไว้ก่อน และ
เมื่อมีความพร้อมแล้วจะได้แจ้งให้ทราบเพื่อบรรจุระเบียบวาระไปในคราวเดียวกัน 
                ๒. รับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเห็นชอบให้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน จ านวน ๓ ฉบับ คือ 
                    ๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์) 
                    ๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเห็นชอบให้เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน จ านวน ๙ ฉบับ คือ 
                ๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ก าหนดความผิดเกี่ยวกับเพศ) 
                ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... (ก าหนดนิยามค าว่า "เจ้าพนักงาน") 
              ๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรั พย์   
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... 
                ๔. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... 
                ๖. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
                ๗. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... 
                ๘. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... 
                ๙. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน จ านวน ๔ ฉบับ คือ 
             ๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... 
             ๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
             ๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
             ๔. ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการประชุมร่วม     
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยภายหลังการประชุม
ร่วมฯ จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี จึงขอให้รองนายกรัฐมนตรีจัดส่งเอกสารที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมร่วมฯ ให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ขอความเห็นชอบหลักการให้ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบหลักการให้ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการกระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอื่นของรัฐ เว้นแต่
การเป็นกรรมการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน 
                    ๑.๒ ต้องไม่เป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ขัดหรือแย้งกับส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอื่นของรัฐ 
                ทั้งนี้ โดยให้มีผลภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สอดคล้องตามหลักการในข้อ ๑ โดยมอบหมายให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
ดังกล่าว และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดิน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาตแิละผูต้รวจการแผน่ดนิ 
ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้าง แล้วน าเสนอรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาแล้วเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
                ๒. เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการพิจารณามาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดท าบันทึกน าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน (แล้วแต่กรณี) และผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  การก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการก าหนด
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้ส านักงบประมาณรับข้อสังเกต
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้มีการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยครอบคลุมประเด็นบูรณาการมากขึ้น เช่น    
การสร้างโอกาสจากกรอบข้อตกลงในภูมิภาค (ประชาคมอาเซียน) และอนุภูมิภาค การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่กับการพัฒนาเมือง 
การสร้างรายได้ของประเทศท่ีครอบคลุมทั้งในมิติของภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ และด้านแรงงานที่ครอบคลุม
ถึงการบริหารจัดการแรงงานของไทยเอง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว รวมถึงการค้ามนุษย์ เป็นต้น 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

และควรให้มีการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของนโยบายในลักษณะบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการและการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งประเมินผลการใช้งบประมาณบูรณาการของปีท่ีผ่านมา ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์  
การจัดสรรงบประมาณและให้มีผู้แทนของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมในข้ันตอนของการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณด้วย 
                ๓. ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดท าแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบรายงานการเงินภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐ จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน ๘,๑๘๘ หน่วยงาน จากท้ังหมด ๘,๓๘๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า 
กลุ่มรัฐวิสาหกิจมีสินทรัพย์รวมมากที่สุด มูลค่ารวม ๑๑.๘๑ ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินและธุรกิจพลังงาน ส าหรับ
รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐมีสินทรัพย์รวม ๙.๑๒ ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ดินราชพัสดุ เงินกู้ในภาพรวม ๗.๔๓ ล้านล้านบาท 
เป็นของรัฐบาลกลาง ๓.๗๒ ล้านล้านบาท รองลงมาเป็นของรัฐวิสาหกิจ ๓.๖๗ ล้านล้านบาท รายได้ในภาพรวมเป็นของรัฐวิสาหกิจ 
๔.๙๘ ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้ของธุรกิจพลังงานและการไฟฟ้า รองลงมาเป็นรายได้ของรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ 
๒.๘๐ ล้านล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนขายและบริการในภาครัฐวิสาหกิจและค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐบาลกลาง
และหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาปรับปรุงลักษณะการวิเคราะห์ให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และความเสี่ยงทางการคลังของภาครัฐในภาพรวม การให้ความรู้ในด้านการบันทึกข้อมูลทางบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งให้มีการแยกการรายงาน   
ในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงินออกจากกัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. เนื่องจากการรายงานฐานะของกองทุนและทุนหมุนเวียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรายงานการเงินรวมภาครัฐ 
ซึ่งที่ผ่านมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เคยมีข้อสั่งการ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) เกี่ยวกับ
เรื่องกองทุนต่าง ๆ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการด าเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ 
และส่งให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา หรือยกเลิกกองทุนเพื่อเสนอ      
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) มอบหมาย  
ให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับงบประมาณของกองทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังและกองทุนอื่น ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อน าเสนอ
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) พิจารณาประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยและการพัฒนาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป ดังนั้น จึงให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัด
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ขออนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษในการก่อสร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

ในพื้นที่ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก (เดิม) จังหวัดนนทบุรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) ก่อสร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในพื้นที่กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก (เดิม) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความสูงและเนื้อที่ไม่เป็นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จ านวน ๓ รายการ ได้รับ  
การยกเว้นการด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเง่ือนไขการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๖ 

                ๑. อาคารสโมสรริมน้ า ๑ หลัง สูง ๑๖.๓๖ เมตร (อยู่ในบริเวณที่ ๒ ความสูงควบคุมไม่เกิน ๑๒ เมตร) เนื่องจาก
พื้นที่ก่อสร้างติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา จึงจ าเป็นต้องด าเนินการถมดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันอุทกภัย จึงท าให้มีความสูงเกินข้อก าหนด
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒ (ข) (๑) จ านวน 
๔.๓๖ เมตร 
                ๒. อู่จอดเรือ พื้นที่ ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร (อยู่ในบริเวณที่ ๒ พื้นที่ควบคุมไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร) เนื่องจาก   
มีความจ าเป็นในการก่อสร้างอู่จอดเรือให้เพียงพอกับยุทโธปกรณ์ของหน่วยและไม่มีพื้นที่อื่นใดที่เหมาะสมในการก่อสร้าง จึงท าให้ 
อู่จอดเรือมีพื้นที่เกินกว่าข้อก าหนดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒ (ข) (๕) จ านวน ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
                ๓. อาคารที่พักช้ันนายสิบ จ านวน ๑๐ หลัง (ขนาด ๔๘ ครอบครัว) และอาคารที่พักช้ันนายร้อย จ านวน ๔ หลัง 
(ขนาด ๓๒ ครอบครัว) ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ ๓ ความสูงควบคุมไม่เกิน ๑๖ เมตร โดยที่อาคารที่พักช้ันนายสิบ มีความสูง ๒๗.๒๕ เมตร 
และอาคารที่พักช้ันนายร้อยมีความสูง ๒๐.๘๕ เมตร เนื่องจากกองทัพบกมีความจ าเป็นในการก่อสร้างอาคารที่พักให้เพียงพอกับ
ก าลังพลพร้อมครอบครัวที่จะเข้าพักอาศัยของหน่วยและไม่มีพื้นที่อื่นใดที่เหมาะสมในการก่อสร้าง จึงท าให้มีความสูงของอาคาร   
ทั้งสองมีความสูงเกินกว่าข้อก าหนดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒ (ค) (๑) จ านวน ๑๑.๒๕ เมตร และจ านวน ๔.๘๕ เมตร ตามล าดับ 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาข้าราชการต ารวจประเภทไม่มียศ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาข้าราชการต ารวจประเภทไม่มียศ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ ก าหนดต าแหน่ง
ของข้าราชการต ารวจประเภทไม่มียศเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ต าแหน่งประเภทการสอน และหรือวิจัย และต าแหน่งประเภททั่วไป ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ. และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เกี่ยวกับการขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการต ารวจท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ  ซึ่งให้
นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ และการเพิ่มเติม
ในส่วนของการได้รับเงินเดือนเพื่อให้เกิดความครบถ้วนในการอนุโลมใช้กฎหมายของข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็น “อัตราเงินเดือน 
อัตราเงินประจ าต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ข้าราชการต ารวจประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม (๒) ... ฯลฯ ...” การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการต ารวจประเภทไม่มียศโดยการบรรจุแต่งตั้งแทนต าแหน่งว่าง  
เมื่อข้าราชการต ารวจที่มียศออกจากราชการหรือการเกษียณอายุราชการเพื่อไม่ให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น การก าหนดต าแหน่ง
ของข้าราชการต ารวจประเภทไม่มียศ ตามมาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบต าแหน่ง
อย่างอื่นเท่ากับการด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การปรับ
เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการต ารวจท่ีมีอยู่เดิมไปก าหนดเป็นอัตราข้าราชการต ารวจประเภทไม่มียศโดยไม่ก าหนดอัตราก าลังเพิ่มใหม่ 
รวมทั้งการพิจารณาจัดกรอบอัตราก าลังข้าราชการต ารวจประเภทมียศและประเภทไม่มียศแยกออกจากกันเพื่อให้สามารถบริหาร
อัตราก าลังแต่ละประเภทได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๓. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับข้อสังเกตของส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการปรับแผน     
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพิจารณาทบทวนโครงการ/รายการที่หมด
ความจ าเป็น หรือมีเงินเหลือจ่ายไปด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยถือปฏิบัติตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านัก
นายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อจัดตั้ง        
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมขึ้นในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม    
และจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน และแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของศูนย์นักบริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ  
ที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกองประจ าการ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
            ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกองประจ าการ) ตามที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฯ มาตรา ๕ (แก้ไขมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗) ที่ก าหนดให้  
พลต ารวจกองประจ าการเป็นข้าราชการต ารวจ ในขณะที่ทหารกองประจ าการมิได้เป็นข้าราชการทหาร อาจเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล และมาตรา ๔ (เพิ่มมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗) ที่ก าหนดให้การเรียก 
การตรวจเลือก การยกเว้นและการปลดต ารวจกองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ท าความตกลงกับกระทรวงกลาโหม นั้น ไม่สมควรก าหนดไว้ นอกจากนี้ การตรวจเลือกทหารกองเกินเป็นต ารวจกองประจ าการ    
ในจังหวัดที่เรียกคนเป็นทหาร เมื่อกระท ารวมกับการตรวจเลือกคนเป็นทหารกองประจ าการ ท าให้การคัดเลือกคนเป็นทหาร      
กองประจ าการและต ารวจกองประจ าการมีจ านวนมากขึ้น ส่งผลให้มีภาระด้านงบประมาณเพิ่มขึ้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับไปพิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีเ กี่ยวกับการก าหนด
อัตราก าลังของต ารวจกองประจ าการและการบรรจุต าแหน่งต ารวจกองประจ าการในพื้นที่ต่าง ๆ ควรพิจารณาและค านึงถึง      
ความเหมาะสมของภารกิจภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความซ้ าซ้อนของอ านาจหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ประเภทอื่น เช่น        
กองอาสารักษาดินแดน ด้วย 
               ๓. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงรับไปพิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกต     
ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับอาวุธประจ ากายของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง เช่น 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น รับไปพิจารณาเกี่ยวกับการมีอาวุธประจ ากาย        
ให้เหมาะสมกับสถานะความรับผิดชอบ ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีแต่ละประเภทด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการปรับปรุงอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ   
การอนุญาต การออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การมีค าสั่งไม่อนุญาต และการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต     
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไปเป็นอ านาจของเลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีมีอ านาจในการยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๘ 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
      เร่ือง  การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ  
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ทุกกระทรวงสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด อ าเภอ   
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจในสังกัด ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลงานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ 
หรือด้านงบประมาณ ในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
                    ๑.๒ ให้ทุกกระทรวงสั่งการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด สนับสนุนการจัดท าข้อมูล งานบริการประชาชน 
ข้อมูลข่าวสารส าคัญที่ประชาชนควรทราบ ข้อมูล กฎ ระเบียบ เงื่อนไข ข้ันตอน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลรายช่ือเจ้าหน้าที่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อขอทราบข้อมูล หรือแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนของประชาชนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรืองานบริการอื่น ๆ 
                ๒. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการที่หมด
ความจ าเป็นหรือรายการที่มีเงินเหลือจ่ายในการด าเนินการในโอกาสแรกก่อน โดยให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน แล้วขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ 
หากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ก็ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปด าเนินการ ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ขอความร่วมมือให้ฝ่ายต่าง ๆ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แก่ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายสังคมจิตวิทยา 
ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และฝ่ายกิจการพิเศษ สนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือท่ีประชาชนควรทราบให้แก่ศูนย์ด ารงธรรมด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งจัดท ากรอบภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่ องต่าง ๆ ของศูนย์ด ารงธรรม     
ให้ชัดเจน รวมทั้งให้จัดท าแผนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมในระยะต่อไป (ระยะที่ ๒) ให้เหมาะสมชัดเจน โดยควรพิจารณา
ก าหนดให้ศูนย์ด ารงธรรมมีอัตราก าลังรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจที่ก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ และให้มีเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง รายงานการร้องเรียนของประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานการร้องเรียนของประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียน ณ ศูนย์บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล 
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในประเทศไทย กลุ่มประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม กลุ่มชมรมผู้ค้าน้ ามันจังหวัดนนทบุรี และสถาบันการจัดการที่ดินชุมชนแนวใหม่ 
๕ ภาค (สกทช.) ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
                ๒. มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
                    ๒.๑ กรณีกลุ่มผู้ประกอบการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ในการปกป้อง
ผู้ประกอบการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการน าเข้าเหล็กเส้นจากสาธารณรัฐ



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

ประชาชนจีน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
                    ๒.๒ กรณีกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ขอให้พิจารณาตรวจสอบกระบวนการ
ยุติธรรมในการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีระหว่างบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากัด กับ บริษัท ไทยประสิทธิผล 
จ ากัด มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
                    ๒.๓ กรณีกลุ่มชมรมผู้ค้าน้ ามันจังหวัดนนทบุรี ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีน้ ามันขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากมีการออกข้อบัญญัติเรียกเก็บภาษีดังกล่าวในอัตราที่สูงท าให้ผู้ค้าน้ ามันในจังหวัดนนทบุรีได้รับ
ความเดือดร้อน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับไปเร่งรัดให้กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดนนทบุรี
ด าเนินการช้ีแจงข้อเท็จจริงกับกลุ่มผู้ร้องเรียนต่อไป 
                    ๒.๔ กรณีสถาบันการจัดการที่ดินชุมชนแนวใหม่ ๕ ภาค (สกทช.) ขอให้พิจารณาออกเอกสารสิทธิที่ดินให้แก่
ราษฎรในพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบและพื้นที่เขตป่าเขาฉกรรจ์โนนสาวเอ้ให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินท ากิน
และที่อยู่อาศัยในพื้นที่อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับไป
พิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การปรับปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                           (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้

บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับส าหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องท่ี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณา

ความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับส าหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....            
โดยก าหนดให้ศาลจังหวัดนครพนมน าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดส าหรับคดีอาญาที่อยู่ในเขต
อ านาจศาลแขวงซึ่งเกิดในทุกอ าเภอของจังหวัดนครพนม ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมการอุทธรณ์ฎีกา) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ซึ่งมี
สาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนการฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ เพื่อจ ากัดคดีที่ข้ึนสู่การพิจารณา
ของศาลฎีกา โดยให้ศาลฎีกามีอ านาจอนุญาตให้ฎีกาได้เมื่อเห็นว่าปัญหาตามฎีกานั้นเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ
หรือเป็นปัญหาส าคัญอื่นที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ 
การรอการก าหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์หรือการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นไปยังศาลแพ่ง) รวม ๒ ฉบับ ตามที่ส านักงาน
ศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
                ๒. ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการขยายอัตราโทษจ าคุกที่ศาลจะลงโทษจ าคุกผู้กระท าความผิด 
และอาจใช้ดุลยพินิจรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ จากเดิมอัตราโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ขยายอัตราโทษจ าคุกออกไปเป็น  
ไม่เกินห้าปี ควรค านึงถึงขอ้ดี ข้อเสีย และผลกระทบอื่น ๆ อย่างรอบด้าน เพราะการขยายอัตราโทษจ าคุกให้สูงขึ้นย่อมจะเป็นผลให้
คดีที่ผู้กระท าความผิดส าคัญหรือคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกสูงสามารถได้รับโอกาสในการรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ ส่วนการน า
เง่ือนไขเพื่อคุมประพฤติอย่างใด ๆ มาใช้กับการกระท าความผิด ควรมีการก าหนดกลไกการพิจารณา การใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน 
และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การคุมประพฤติมีความสอดคล้องต่อลักษณะผู้กระท าความผิดและเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด รวมทั้งความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดเพิ่มวิธีการอายัดทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับ และ
หลักเกณฑ์การบังคับทรัพย์สินเพื่อช าระค่าปรับ การปรับปรุงอัตราเงินในการกักขังแทนค่าปรับ การยกเลิกข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวน
ค่าปรับที่ผู้ต้องโทษอาจขอท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้ว ย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการน ากฎหมายว่าด้วยแร่ และกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่มาบัญญัติไว้ในฉบับเดียวกัน และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ หลักเกณฑ์การอนุญาตและการควบคุมก ากับดูแลการท าเหมือง การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ กลไกการรองรับในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการก าหนดวิธีการจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่ เป็นต้น ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. ให้รับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ที่อาจมีผลกระทบต่อแหล่งต้นน้ า
และแหล่งน้ าใต้ดิน กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่ีเป็นแหล่งต้นน้ าหรือป่าน้ าซึมซับ เพื่อรักษาระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์
ของแหลง่น้ าธรรมชาติ และให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานศาลยุติธรรม เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการออก     
ใบอาชญาบัตรและประทานบัตรควรก าหนดให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทั้งจ านวน การด าเนินการศึกษาถึง
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการท าเหมืองแร่แต่ละประเภทเพื่อเป็นแนวทางในการออกประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ของการท าเหมืองแร่ประเภทต่าง ๆ การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนให้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ัน ๑ เอ เป็นพื้นที่ห้ามมิให้ใช้ประโยชน์ในการท า
เหมืองแร่ การผลักดันให้เกิดการพัฒนาเหมืองสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ รวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนน าแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและหลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ 
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

     ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 

 ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตร ีรวมทั้งสิ้น ๒๔๔ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
 

 

๒ 

  

๖ 

  

๑ ต ค  ๕๗ ๗ ต ค  ๕๗ ๑  ต ค  ๕๗ ๒๑ ต ค  ๕๗ ๒  ต ค  ๕๗

๖๖

๑ 

๕๕
  

๕๕

 
 
 
 

 
 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๗ 

                         

 
๕ 

๑  
๑๕ 
๒  
๒๕ 

๑๖, ๒๓ ก ย  ๕๗ ต ค  ๕๗

๑  

๒  

 

 

 

 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 

รวมทั้งสิ้น  ๒๔๔  เรื่อง 

เดือน 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๙๕ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๑๐ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๓๕ เรื่อง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

––  

 
 
๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๐๕ เรื ่อง 
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา      ๙๕ เรื่อง   แบ่งเป็นวาระปกติ     ๘๑  เรื่อง   วาระจร  ๑๔  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๑๐ เรื่อง   แบ่งเป็นวาระปกติ     ๙๙  เรื่อง   วาระจร  ๑๑  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  

 

จ านวนเร่ือง 

ประเภทวาระ 

รวมทั้งสิ้น  ๒๔๔  เรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๐๕  เรื่อง 

วาระเพ่ือทราบ ๑๑  เร่ือง ( ๕    %) 

วาระประธานแจ้ง   เร่ือง (๑ ๖  %) 

วาระอื่น ๆ ๓๕ เร่ือง (๑  ๓๕ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา  ๕ เร่ือง (๓   ๓ %) 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖  

 .  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง   
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๓ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๔๔ เรื่อง ดังนี ้
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 

๑
๑
๑
๑
๑
๒

๑
๑๑

๑
๑
๑

๕
๑

 
๕
๕
๕

 
 

๓
 

 
๗
 
 

๑ 
๑๒

๕
 

๑ 
 

 
๗๖

 ๒   ๖   

คปก 
อส 

สลธ คสช 
สสป 
สม 
สผ 
ศร 
ศย 
ศป 
ร  
ตผ 
ตช 
กร 
อก 
สธ 
ศธ 
วท 
วธ 
รง 
ยธ 
มท 
พณ 
พน 
ทก 
ทส 
คค 
กษ 
พม 
กก 
กต 
กค 
กห 
นร 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๔๔  เรื่อง 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื ่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จ านวน ๙๖ เรื ่อง และเรื ่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
จ านวน ๑๔๘ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น  ๒    เรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๒    เรื่อง 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

 ๖ เรื่อง 
๓  ๓  % 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑   เรื่อง 
๖  ๖๖ % 
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                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗ ๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

 
แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

จ านวนเร่ือง 

(๑)    การปกป้องและเชิดชูส าบันพระมหากษัตริย์ 
(๒)    การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
(๓)    การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้า ึงบริการของรัฐ 
( )    การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕)    การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสขุภาพของประชาชน 
(๖)    การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(๗)    การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
( )    การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
( )    การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
(๑ )  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

นโยบาย 

รวมทั้งสิ้น   ๖  เรื่อง 

(๑)  
 

(๒)   
 

(๓)   
 

( )   
 

(๕)   
 

(๖)   
 

(๗)   
 

( )   
 

( )   
 

(๑ )   
 

(๑๑)   
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               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

๗ ๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

( )   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

(๖)   
 

(๕)   
 

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

รวมทั้งสิ้น   ๖  เรื่อง 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖  

   มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ขา้สู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมตทิี่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๑๕ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 
 

 
 

 
 
   คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑ -  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีจ านวนทั้งสิ้น    
๒ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 

- คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) 
- คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลัง (นบมส.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น  ๑๕  เรื่อง 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖  

๑   ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
  ๑  ๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
         ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างกิจการรถไฟฟ้า 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในท้องที ่
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 

๒๐๘๐๘/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] 

๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

๒๐๗๙๓/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] 

๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง และเขตบางกะปิ เขตสวนหลวง 
เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณท่ีที่จะด าเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตจตุจักร 
เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง และ  เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. .... จ านวน ๒ ฉบับ (โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
ช่วงลาดพร้าว - ส าโรง) 

๒๐๗๗๙/๕๗ [๒๘/๑๐/๒๕๕๗] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและ    
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) 

๒๐๓๐๕/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] 

๕. ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ๒๐๒๔๗/๕๗ [๒๑/๑๐/๒๕๕๗] 
๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของ     

ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 
๑๙๖๗๓/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] 

๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติม  
การอุทธรณ์ฎีกา) 

๑๙๕๕๕/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๑๙๕๓๙/๕๗ [๑๔/๑๐/๒๕๕๗] 

๙. ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. .... ๑๙๐๐๓/๕๗ [๐๗/๑๐/๒๕๕๗] 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง พ.ศ. .... 
๑๘๕๗๗/๕๗ [๐๑/๑๐/๒๕๕๗] 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐

   ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
            ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอน ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ ๑๒ 

รวม ๑๒ 
 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

 

 เรื่องที่เป็นพระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และกฎ ก.พ. 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ มีจํานวน ๑๒ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน 

พระราช
กําหนด 

พระราช
บัญญัต ิ

พระราช
กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ กฎ ก.พ. 

กระทรวงการคลัง ๒ ๑
กระทรวงพาณิชย์ ๒ 
กระทรวงมหาดไทย ๑  
กระทรวงอุตสาหกรรม ๑  
หน่วยงานอื่น ๆ ๑  ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑  

รวม ๔ ๔ ๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
               (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี กร. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันน่ืองมาจาก

พระราชด าร ิกห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง ตช. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ ตผ  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ร   ราชบณัฑิตยส าน 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ศป. ส านักงานศาลปกครอง 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ศย. ส านักงานศาลยุตธิรรม 
คค  กระทรวงคมนาคม ศร  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สผ  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สม  ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พน. กระทรวงพลังงาน สสป  ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พณ. กระทรวงพาณชิย ์ อส  ส านักงานอัยการสูงสดุ 
มท. กระทรวงมหาดไทย สลธ คสช  ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ยธ. กระทรวงยุตธิรรม คปก  ส านักงานคณะกรรมการปฏิรปูกฎหมาย 

รง. กระทรวงแรงงาน   

วธ. กระทรวงวัฒนธรรม   

วท  กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   

ศธ  กระทรวงศึกษาธิการ   

สธ  กระทรวงสาธารณสขุ   
อก  กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    

    

    

    

    

    
    

 
 



 




