
 



     คํานํา 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีสําคัญประการหน่ึงของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะการปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซ่ึงเป็นการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆ ท่ีสําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ 
เพ่ือตอบสนองนโยบายท่ีวางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ ท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นต้น ดังน้ัน มติคณะรัฐมนตรี
จึงเป็นภาพสะท้อนการทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาลเท่าน้ัน ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการ
และกลไกอ่ืนๆ ท่ีรัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 

  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะ
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ของรัฐบาลชุดท่ี ๖๑ ซ่ึงมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ และจัดทําเป็น CD สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวม
รายชื่อและสรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม 
จํานวนมติคณะรัฐมนตรีประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น 
แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง แนวทางการดําเนินงานปีท่องเท่ียววิถีไทย 
๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเท่ียววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ การหารือแนวทางการระบาย
ข้าวในสต็อกของรัฐบาล เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ใน
ฐานะเป็นข้อมูลประกอบ การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่
เอกสารน้ีแก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย 

 
 
 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

                พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้   

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....  ๒๓๐๖๔/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๒ 

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง  

๒๑๖๔๙/๕๗ [๐๔/๑๑/๒๕๕๗] ๒ 

เอกสารส าคัญด้านเศรษฐกิจที่จะเสนอผู้น าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน   
ครั้งที่ ๒๕  

๒๑๖๖๐/๕๗ [๐๔/๑๑/๒๕๕๗] ๓ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ....  ๒๑๕๓๒/๕๗ [๐๔/๑๑/๒๕๕๗] ๓ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ....  ๒๑๖๓๔/๕๗ [๐๔/๑๑/๒๕๕๗] ๓ 

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-ญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือต่อต้าน
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (The ASEAN-Japan Joint Declaration 
for Cooperation to Combat Terrorism and Transnational Crime)  

๒๒๒๑๕/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๔ 

รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย  ๒๓๗๓๘/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

  

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงาน
ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ.ศ. .... 

๒๓๕๗๕/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๕ 

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

ร่างเอกสารผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่
ทะเล (LLDCs) ครั้งที่ ๒  

๒๑๖๑๑/๕๗ [๐๔/๑๑/๒๕๕๗] ๕ 

ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+๓   
และการประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหา   
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  

๒๑๖๘๕/๕๗ [๐๔/๑๑/๒๕๕๗] ๕ 

ผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๘  ๒๒๑๖๙/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๖ 

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการ วิจัย และอนุรักษ์พ้ืนที่คุ้มครอง
และอุทยานแห่งชาติ ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง

๒๒๒๐๘/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๖ 

สารบัญ 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมบริการอุทยาน
แห่งชาติเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี  
การลงนามเพ่ือเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ (The Arms Trade Treaty : 
ATT)   

๒๒๒๖๖/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๗ 

ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย -เวียดนาม      
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)  

๒๒๓๔๙/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๗ 

เอกสารผลการประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖  ๒๒๒๙๖/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๘ 

รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น  ๒๒๙๔๔/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๘ 

ผลการเยือนญี่ปุ่นของคณะผู้แทนนายกรัฐมนตรี  ๒๒๙๑๑/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๙ 

การลงนามในร่างความตกลงเพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ  
และการปฏิบัติตาม FATCA  

๒๒๙๑๓/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๙ 

เอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๓  ๒๒๙๐๐/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๑๐ 

ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(ยูนิเซฟ)  

๒๒๙๓๕/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๑๐ 

การประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite  Rubber 
Council : ITRC)  

๒๓๑๖๖/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๑๑ 

ขอความเห็นชอบในการรับรองร่างปฏิญญาโคลัมโบเพ่ือการส่งเสริม การลดการปล่อย
คาร์บอนในภาคการขนส่งในยุคหน้าของภูมิภาคเอเชีย  

๒๓๑๘๕/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๑๑ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา (Contract 
Farming) กับประเทศเพ่ือนบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ACMECS  

๒๓๑๖๐/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๑๑ 

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๒ และการประชุมอ่ืน    
ที่เก่ียวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

๒๓๘๘๖/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๑๒ 

สรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ ๑๒ 
(COP12) ณ เมืองพยองชาง สาธารณรัฐเกาหลี  

๒๓๘๒๒ /๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๑๓ 

รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 
ณ นครพุกาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

๒๓๕๗๔/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๑๓ 

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระยะท่ี ๒  

๒๓๗๔๗/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๑๔ 

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญประจ าปี ๒๕๕๓ ของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ
เพ่ิมเติมให้แก่ประเทศไทย  

๒๓๘๑๖/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๑๔ 

ขออนุมัติการจัดท าและลงนามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม
ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙   

๒๓๗๓๙/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๑๔ 

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยที่ ๒๐ (COP20) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๐ (CMP10)  

๒๓๘๕๑/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๑๕ 

ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรม
ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  

๒๓๙๒๗/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๑๕ 



 

 - ๓ - 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) น าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา 

๒๒๔๗๔/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๑๗ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

ร่างแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  ๒๓๙๖๒/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๑๘ 

การเสนอเรื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
คนพิการแห่งชาติ  

๒๔๐๒๖/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....  ๒๓๗๐๘/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๑๙ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ   
ในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๓๘๐๙/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๑๙ 

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)  

๒๓๑๓๕/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๑๙ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 

ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

     ๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
  

(ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ  ๒๔๐๙๓/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๒๑ 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
 ๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ    
รายงานการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การด าเนินการโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพ่ือมอบให้เป็น
ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน  

๒๓๗๐๒/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๒๒ 

     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ

ของประชาชน 
  

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 
  

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๒๘๓๐/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๒๓ 

    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
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    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา

ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

         ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม และแนวโน้มปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘  ว ๑๔๔/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๒๔ 

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗  

ว ๑๔๓/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๒๔ 

    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้

  

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗)  

ว ๑๓๑/๕๗ [๐๔/๑๑/๒๕๕๗] ๒๕ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง   ๒๑๔๙๘/๕๗ [๐๔/๑๑/๒๕๕๗] ๒๖ 

ขออนุมัติวงเงินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก     
ปี ๒๕๕๗/๕๘ เพ่ิมเติม  

๒๑๕๘๖/๕๗ [๐๔/๑๑/๒๕๕๗] ๒๖ 

รายงานสรุปผลด าเนินงานการก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดู
การผลิต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗  

๒๒๘๐๒/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๒๗ 

ขออนุมัติปรับเพ่ิมราคาน้ านมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม  ๒๓๘๗๕/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๒๗ 

การปรับปรุงโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ 
ของ ธ.ก.ส.  

๒๔๑๖๕/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๒๘ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   
แนวทางการด าเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ปี ๒๕๕๘    
เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ  

๒๒๓๓๗/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๒๘ 

รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  ๒๓๒๑๑/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๒๙ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
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     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    
ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘  ๒๓๑๔๒/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๒๙ 

ขอปรับปรุงแผนงานที่ได้รับการอนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ  ๒๓๑๗๒/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๓๐ 

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงพลังงานแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน  

๒๒๘๕๙/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๓๐ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๓๒๐๑/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๓๑ 

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   
 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

     ๖.      ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกจิให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

การแก้ไขปัญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)   
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน   
แก่ผู้ประกอบการยาง)  

๒๒๘๘๓/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๓๑ 

การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย   
ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ และการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/
๒๕๕๘  

๒๓๙๑๑/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๓๒ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
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๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล         
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย        
พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๕  

๒๑๖๐๘/๕๗ [๐๔/๑๑/๒๕๕๗] ๓๔ 

รายงานผลการประชุมทบทวนผลการเปิดตลาดการค้าบริการตามข้อผูกพันชุดที่ 
๑-๙ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน  

๒๒๑๕๑/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๓๔ 

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๖ และ
การประชุมที่เก่ียวข้อง  

๒๒๑๓๘/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ในส่วนที่เกี่ยวกับ   
การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)] และร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายขอบเขต   
ความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน
การปรับปรุงคา่ธรรมเนียม) รวม ๒ ฉบับ  

๒๒๔๓๐/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๓๕ 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ส าหรับโครงการก่อสร้างถนน   
จากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว     

๒๒๓๗๙/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๓๖ 

การจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016 : 
ASEAN Seafood for the World  

๒๒๓๗๐/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๓๖ 

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมอื่นที่เก่ียวข้อง  

๒๒๙๘๐/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๓๗ 

ข้อหารือในระหว่างการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ และการประชุม   
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕  

ว ๑๔๒/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๓๗ 

รายงานผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒  ว ๑๔๖/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๓๗ 

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง ว ๑๔๗/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๓๘ 

ผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้น ามิตรประเทศระหว่างการประชุม   
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง  

๒๒๙๘๓/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๓๙ 

ขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยกลไกความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน
ส าหรับการเตรียมการ และการจัดการน้ ามันรั่วไหลร่วมกัน  

๒๓๗๗๘/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔๐ 

ขอความเห็นชอบแผนฉุกเฉินเพ่ือประสานงานและการจัดการอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินเรือในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง และระเบียบว่าด้วยการจัดการค้นหาและ
ช่วยเหลือ การกู้ภัยและการเคลื่อนย้ายซากเรือในแม่น้ าล้านช้าง–แม่น้ าโขง  

๒๓๗๙๖/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔๐ 

แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ( International 
Headquarters : IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading 
Centers : ITC)  

๒๔๑๗๒/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔๑ 
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ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล     
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕  

๒๓๘๓๕/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔๑ 

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร  

๒๔๑๑๘/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔๒ 

    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 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย     
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. ....  

๒๔๐๒๒/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔๔ 
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ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ....  

๒๓๖๘๖/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔๔ 

ขออนุมัติงบลงทุนโครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล และให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   

๒๔๐๑๔/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔๕ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ว ๑๕๑/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔๖ 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม ในท้องที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ  

๒๓๙๔๓/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔๖ 

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

  

    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

    ๙.๕ เร่งรดัการควบคมุมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย     

การแสดงเจตจ านง (Pledge) การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม   
ของประเทศ (NAMAs)  

๒๓๗๗๒/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔๗ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๒๑๕๑๐/๕๗ [๐๔/๑๑/๒๕๕๗] ๔๘ 

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๒๒๑๗๒/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๔๘ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๒๒๘๔๓/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๔๘ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๒๓๗๖๒/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๔๘ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๓๘/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๔๘ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๔๕/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๔๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๐/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๕๐ 

การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่    
จงัหวัด (Area Based)  

๒๒๕๒๐/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๕๑ 
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การด าเนินการตามมาตรการควบคุมการท าการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม  

๒๓๑๙๒/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๕๒ 

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน 
แรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่ า ๓๐๐ บาท เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

ว ๑๔๑/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๕๓ 

การหารือแนวทางการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล  ๒๓๒๒๒/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๕๓ 

ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและ
ค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. .... (การยกเลิกประกาศ
และค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีสถานะเป็นกฎหมายและมีผลเป็น
การสร้างกลไกเกี่ยวกับคณะกรรมการขึ้นมาคู่ขนานกับคณะกรรมการที่มีอยู่แล้ว
ตามกฎหมาย)  

๒๓๗๖๔/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๕๔ 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๓๕๔๙/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๕๔ 

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

๒๓๖๘๔/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๕๔ 

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : 
e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๔๑๒๙/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๕๕ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง
เพ่ือรองรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน  

๒๓๘๕๙/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๕๕ 

          ๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ               
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   

การพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานปลัด    
ส านักนายกรัฐมนตรี  

๒๑๕๕๑/๕๗ [๐๔/๑๑/๒๕๕๗] ๕๖ 

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง ๒๓๐๓๓/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๕๗ 



 

 - ๑๑ - 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  

๒๒๑๒๖/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] ๕๙ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง  
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

มาตรการเร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  ว ๑๔๐/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๕๙ 

ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๒๙๑๘/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๕๙ 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบ)  

๒๓๐๗๕/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม)  

๒๓๐๘๐/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๓๐๙๙/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] ๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 
หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์ค าสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราว)  

๒๓๗๔๒/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๖๑ 

แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗-ตุลาคม ๒๕๕๘) ตามข้อสั่งการ
ด้านกฎหมายของนายกรัฐมนตรี  

ว ๑๔๙/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๖๑ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

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

  



 

 - ๑๒ - 

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....  ๒๓๙๗๗/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] ๖๒ 

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

- ๑๓ - 

 
 

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๖๓ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๖๔ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๖๕ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๖๖ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี  : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย  ๖๗ 
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ 
                           ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 ๖๗ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   
      ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๖๘ 
      ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๖๙ 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ทีด่ าเนินการ  ๗๐ 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๗๑ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติ 
      ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

      ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ๗๔ 
      ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  ๗๕ 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๗๕ 
ตารางอักษรย่อ  ๗๖ 

 
 
 



 
นโยบายที่ 

๑ 

การปกป้องและเชิดช ู

สถาบันพระมหากษัตริย์ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๒ 
 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต่างประเทศ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 

 
 

 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหผูชุมนุม
มีหนาท่ีตองแจงวันเวลาและสถานท่ีชุมนุมตอหัวหนาสถานีตํารวจผูรับผิดชอบ กําหนดหนาท่ีของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม กําหนด
สถานทีต่องหามไมใหจัดการชุมนุม และกําหนดการคุมครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
 

 ๒.๑ เตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซยีน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารท่ีจะมกีารรับรองระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๕ และการประชุมสุดยอด 

ท่ีเกี่ยวของ  
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ 

             ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบรางเอกสาร จํานวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งจะมีการรับรองระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ ๒๕ 
และการประชุมสดุยอดท่ีเก่ียวของ ท่ีจะมีข้ึนระหวางวันท่ี ๑๒ ถึง ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ และหากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสาร 
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
                          ๑.๑.๑ รางปฏิญญาวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสํานักเลขาธิการอาเซียนและการทบทวน
องคกรตาง ๆ ของอาเซียน (Declaration on the Strengthening of the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN 
Organs) 
                          ๑.๑.๒ รางปฏิญญาเนปดอววาดวยวิสัยทัศนประชาคมอาเซียนภายหลังป พ.ศ. ๒๕๕๘ (Nay Pyi Taw 
Declaration for the ASEAN Community’s Post-2015 Vision) 
                          ๑.๑.๓ รางแผนงานชั่วคราวอาเซียน-สหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ (ASEAN-UN Interim Work 
Plan for 2014-2015) 
                          ๑.๑.๔ รางปฏิญญาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกวาดวยการปราบปรามการลักลอบคาสัตวปา 
(East Asia Summit Declaration on Combating Wildlife Trafficking) 
                          ๑.๑.๕ รางแถลงการณการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกวาดวยแนวทางในการตอบสนองอยางเรงดวน
ตอภัยพิบัติ (Statement on EAS Guidelines for Rapid Disaster Response) 
                          ๑.๑.๖ รางแถลงการณรวม/ปฏิญญาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๙ วาดวยการรับมือกับ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาของภูมิภาค (Joint Statement/Declaration of the 9th East Asia Summit on Regional 
Response to the Outbreak of Ebola/Spread of Ebola) 
                          ๑.๑.๗ รางแถลงการณการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกวาดวยความรุนแรงและความโหดรายท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการกระทําขององคกรกอการราย/หัวรุนแรงในอิรักและซีเรีย (Draft EAS Statement on the Rise of Violence and Brutality 
Committed by Terrorist/Extremist Organizations in Iraq and Syria) 
                          ๑.๑.๘ รางแถลงการณการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกวาดวยการสงเสริมความรวมมือทางทะเลของ
ภูมิภาค (EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation) 
                          ๑.๑.๙ รางแถลงการณรวมอาเซียน-สหรัฐฯ วาดวยความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ASEAN-U.S. 
Joint Statement on Climate Change) 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

                          ๑.๑.๑๐ รางแถลงการณรวมผูนําอาเซียน-ออสเตรเลียในโอกาสครบรอบ ๔๐ ป แหงความสัมพันธคูเจรจา
อาเซียน-ออสเตรเลีย (Joint ASEAN-Australia Leaders' Statement on the 40

th
 Anniversary of ASEAN-Australia Dialogue 

Relations) 
                    ๑.๒ ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองเอกสาร 
                ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชยและกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการปรับแก
ขอความบางประการในรางเอกสารฯ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  เอกสารสําคัญดานเศรษฐกิจท่ีจะเสนอผูนําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๕ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ดังน้ี 
             ๑. รับทราบเอกสารดานเศรษฐกิจท่ีจะมีการนําเสนอตอผูนําอาเซียนในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ ทีจ่ะจัดขึ้น
ระหวางวันท่ี ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เพ่ือใหการรับรองและรับทราบ ไดแก 
                    ๑.๑ เสนอผูนํารับรองเอกสารองคประกอบหลักของวิสัยทัศนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังป ๒๕๕๘ 
ซึ่งจะเสนอรวมกับองคประกอบหลักฯ ของอีก ๒ เสาของประชาคมอาเซียน โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติไดใหความเห็นชอบ
แลวเมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
                    ๑.๒ เสนอผูนํารับทราบเอกสาร ASEAN Principle for PPP Frameworks โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน    
จะใหการรับรองกอนนําเสนอผูนํา 
                    ๑.๓ เสนอผูนํารับทราบเอกสาร Bridging the Development Gap : ASEAN Equitable Development 
                ๒. มอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในฐานะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยเปนผูรวม
รบัรองเอกสารตามขอ ๑.๒  
   ๓. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวตามขอ ๑ ทีไ่มใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชน
ของประเทศไทย ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไปไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง รางกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เปนการกําหนดหามมิใหนายจางจางลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ปทํางาน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการคุมครองลูกจาง    
การจดัสวัสดภิาพ และการสรางความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกจาง เพ่ือเปนการยกมาตรฐานการคุมครองลูกจางซึ่งเปนแรงงานเด็ก
ในงานเกษตรกรรมใหมมีาตรฐานการคุมครองสอดคลองกับอนุสญัญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ รวมท้ังเปนมาตรการการปองกัน
และแกไขการคามนุษยซึง่เปนนโยบายหลักที่สําคัญของรัฐบาล ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง รางกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. .... มีสาระสําคัญใหยกเลิก
ขอยกเวนท่ีมิใหใชบังคับแกเรือประมงท่ีมีจํานวนลูกจางไมถึง ๒๐ คน ยกเลิกขอยกเวนที่มิใหใชบังคับแกเรือประมงทีไ่ปดําเนินการ
ประจําอยูนอกราชอาณาจักรติดตอกันตั้งแต ๑ ปข้ึนไป กําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับช่ัวโมงพักการทํางาน การจัดทําสัญญาจาง การจัด 
สวัสดิภาพ การสรางความปลอดภัยและสุขอนามัย และการปองกันอุบัติเหตุในการทํางานของแรงงานท่ีทํางานบนเรือประมง เพ่ือให
การคุมครองแรงงานแกลูกจางในงานประมงทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน  
                ๒. ใหรับขอสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณ ุเครอืงาม) เก่ียวกับรางขอ ๑๘ ซึง่กําหนดใหเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป
ทีทํ่างานอยูในเรือประมงกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหทํางานตอไปไดจนกวาจะสิน้สุดสัญญาจาง น้ัน อาจกอใหเกิดปญหา



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 

 
 

 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

การนําเด็กอายุต่าํกวา ๑๘ ปมาสวมสิทธิทํางานในเรือประมงได ซึง่อาจทําใหการบังคับใชกฎกระทรวงฉบับนีไ้มมีประสิทธิภาพ ควรมี
มาตรการในการปองกันปญหาดังกลาวดวย รวมทั้งขอสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ  
รางขอ ๓ บทนิยามศัพท คําวา “งานประมงทะเล” และคําวา “เรือประมง” ไมชัดเจนวามีความหมายครอบคลุมไปถึงเรือ          
ทีป่ระกอบกิจกรรมขนถายหรือเก็บรักษาสัตวน้ําที่กระทําการรับและขนยายสัตวน้ําจากเรือที่ทําประมงในทะเลมายังฝงหรือไม 
(เรียกกันโดยท่ัวไปวา เรือทัวรและเรือหองเย็น) อาจทําใหลูกจางท่ีทํางานในเรือดังกลาวไมไดรับความคุมครองตามรางกฎกระทรวงน้ี 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง การคุมครอง
แรงงานในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล สําหรับในรางขอ ๗ ใหตัดคําวา “ในกรณีที่นายจางมีลูกจางตัง้แตสิบคนขึน้ไป” 
และเพ่ิมเตมิขอความ “นายจางจัดใหลูกจางตรวจสุขภาพปละหนึ่งครั้งและประกันสุขภาพไมนอยกวาที่ไดรับอนุญาตทํางานและ
อาศัยอยูในประเทศไทย” และ “การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค” ในรางขอ ๑๓ และขอ ๑๗ ตามลําดับ รวมท้ังเพ่ิมชองขอมูล          
ในทะเบียนลกูจางในเรอืประมงทะเล ไดแก หมายเลขโทรศัพท ชือ่ญาติผูใกลชิด ทีอ่ยูญาติผูใกลชิด และผูรับประโยชนเมือ่เสียชีวิต 
ตลอดจนเพิ่มขอความ “และใหมีการจัดอบรมเรื่องการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมแกลูกจาง”    
ในสญัญาจางในงานประมง ขอ ๕.๔ ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
                ๓. ใหกระทรวงแรงงานรวมกับคณะกรรมการนโยบายการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยรับไปพิจารณา
ศึกษาแนวทางการแกไขปญหาแรงงานตางดาว การบังคับใชแรงงาน และการใชแรงงานเด็กในเรือประมง ใหสอดคลองกับกฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี และพันธกรณีระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ แลวเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรวมอาเซียน-ญ่ีปุน วาดวยความรวมมือเพ่ือตอตานการกอการรายและอาชญากรรม

ขามชาติ (The ASEAN-Japan Joint Declaration for Cooperation to Combat Terrorism and Transnational 
Crime) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
            ๑. เห็นชอบรางแถลงการณรวมอาเซียน-ญีปุ่น วาดวยความรวมมือเพือ่ตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 
(The ASEAN-Japan Joint Declaration for Cooperation to Combat Terrorism and Transnational Crime) เพื่อจะไดนํา   
รางแถลงการณรวมฯ เขาในวาระการประชุม 17

th
 ASEAN-Japan Summit ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ในวันที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยรางแถลงการณรวมฯ มีสาระสําคัญเปนการเสริมสรางความรวมมือในการตอสูกับการกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติในภูมิภาคนี้ และพัฒนาแผนการดําเนินงานซึ่งจะกําหนดรายละเอียดความรวมมือของกลุมประเทศอาเซียน
และประเทศญีปุ่นในการตอสูกับการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติใหมีประสิทธิภาพ โดยจะอยูในกรอบความรวมมือดานตาง ๆ 
ไดแก ดานตอตานการกอการราย ดานการลักลอบคายาเสพติด ดานการคามนุษย ดานการฟอกเงิน ดานการกระทําอันเปนโจรสลัด 
ดานการลักลอบคาอาวุธ ดานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และดานอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
                ๒. อนุมัติใหสํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงรางแถลงการณรวมฯ ในสวนที่ไมใช
สาระสําคัญได (หากมีความจําเปน) โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง รายงานขอเสนอการปฏรูิปประเทศไทย 

          คณะรัฐมนตรีมีมติใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินําขอเสนอการปฏิรูปประเทศไทย   
ไปพิจารณาจัดลําดับประเด็นท่ีสําคัญเรงดวน และคัดเลือกประเด็นท่ีสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม แลวเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในวันอังคารท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กอนที่จะเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในการจดัทํารางรฐัธรรมนูญตามมาตรา ๓๑ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ภายในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตอไป 
 

 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมใหแกผูประกอบกิจการโรงงานซึง่โรงงานตั้งอยูในเขตทองที่จังหวัดนราธิวาส 

จงัหวัดปตตาน ีและจงัหวัดยะลา พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. เห็นชอบในหลักการใหกระทรวงอุตสาหกรรมยกเวนคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ใหแกผูประกอบกิจการโรงงานทีโ่รงงานตั้งอยูในเขตทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา รวม ๕ ป โดยเริ่ม
ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
                ๒. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมใหแกผูประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยูในเขตทองท่ี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ยกเวนคาธรรมเนียมใหแกผูประกอบกิจการโรงงงาน
เปนเวลา ๕ ป ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา แลวดาํเนินการตอไปได 
                ๓. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรกําหนดแผนงาน/โครงการ โดยมุงเนนแนวทางหรือมาตรการดึงดูดการลงทุน      
ในอุตสาหกรรมเปาหมาย อาทิ กลุมพลังงานทดแทน กลุมอาหารและสินคาเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) พรอมทัง้ใหความชวยเหลือแก (SMEs) ในพืน้ที่ดังกลาวเพิ่มเติม เพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เชน 
การปรับปรุงคุณภาพ/ประสิทธิภาพแรงงาน การปรับปรุงเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน และการบริหารจัดการพลังงานเพ่ือลดตนทุน เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ  
 

 ๒.๔ เสริมสรางความสมัพันธอนัดีกบันานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รางเอกสารผลการประชมุสหประชาชาติวาดวยประเทศกาํลงัพัฒนาท่ีไมมทีางออกสูทะเล (LLDCs) คร้ังท่ี ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศรวมรับรองเอกสารผลการประชุมสหประชาชาติวาดวยประเทศกําลังพัฒนา  
ทีไ่มมีทางออกสูทะเล (LLDCs) ครั้งท่ี ๒ ซึง่เนนความสําคัญการแกไขปญหาดานการพัฒนาตางๆ ของประเทศกําลังพัฒนาทีไ่มมี
ทางออกสูทะเล จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  
                ๒. ในกรณีท่ีมีการแกไขรางเอกสารผลการประชุมฯ ท่ีมิใชสาระสําคัญ หรือขัดผลประโยชนของไทย อนุมัติใหกระทรวง
การตางประเทศพิจารณาและดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบอีก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+๓ และการประชุมวิชาการเจาหนาท่ีอาวุโส 

เร่ือง การเตรียมพรอมและแกไขปญหาการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสอีโบลา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. เห็นชอบใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศรวมกันเปนเจาภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข
อาเซียน+๓ และการประชุมวิชาการเจาหนาท่ีอาวุโส เรื่อง การเตรียมพรอมและแกไขปญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา 
ณ กรุงเทพมหานคร ในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
                ๒. งบประมาณสําหรับการจัดประชุม ใหกระทรวงสาธารณสุขเจียดจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนที่ไดรับอนุมัติไวแลวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ [เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือโครงการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ
อุบัติใหม กรณีโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา (Ebola)] โดยใหขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินการตอไป 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 

 
 

 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

                ๓. ใหกระทรวงสาธารณสุขประสานงานเพื่อสงขอมูลและคํากลาวใหกระทรวงการตางประเทศและเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีโดยดวนเพื่อประกอบการจัดทําเปนคํากลาวของนายกรัฐมนตรีในระหวางการประชุมสุดยอดผูนําเอเปค ครัง้ที่ ๒๒ 
และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๙ วาดวยการรับมือกับการแพรระบาดของเชือ้ไวรัสอีโบลาของภูมิภาคตอไป ทัง้นี้ 
ใหกระทรวงสาธารณสขุจดัทํารายงานผลการจดัการประชุมฯ โดยเฉพาะในประเด็นผลการประชุมเจรจาและประโยชนท่ีประเทศไทย
จะไดรบัเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี) 
ดานตางประเทศดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง      ผลการประชมุคณะกรรมการระดับสงู ไทย-อินโดนีเซีย คร้ังท่ี ๘ 

คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดบัสงู ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี ๘ เมื่อวันที ่๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ (ในฐานะผูบญัชาการทหารสูงสุดในขณะน้ัน) และพลเอก มลูโดโก ผูบัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซียเปนประธานรวม 
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ โดยท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบในประเด็นสําคัญ ดังนี ้
                ๑. จากการรายงานทบทวนการประชุมคณะกรรมการระดบัสงู ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี ๗ ท้ังสองฝายพบวา การดําเนินงาน
ดานความรวมมือระหวางกันเปนไปดวยดี 
                ๒. ความรวมมือดานการขาวท่ีมีประสิทธิผลจะชวยปรับปรุงคุณภาพของความรวมมือดานการขาว และชวยสงเสริม
สถานการณความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในอนาคต 
                ๓. ในสวนที่เกี่ยวของกับระเบียบปฏิบัติประจําการลาดตระเวนรวมทางทะเลไทย-อินโดนีเซีย และพื้นทีป่ฏิบัติการ
ลาดตระเวนรวม ท้ังสองฝายตองรวมกันหาเหตุผลท่ีดีกวามาสนับสนุนกอนท่ีจะถึงข้ันตอนสุดทาย รวมถึงการขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รวมกันแสวงหาหนทางนําไปสูการบรรลุขอยุติตอไป 
                ๔. การจัดทําระเบียบปฏิบัติการลาดตระเวนรวมทางทะเลจําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวนเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับ
ชุดทํางานรวมดานการแพทยในการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอนาคต 
                ๕. ความรวมมือทางดานการศึกษาและฝกอบรมควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการตอระบบอาวุธท่ีใชอยู
ในกองทัพของทั้งสองประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนนายทหารตาง ๆ ควรใหนายทหารจบใหมจากกองทัพทั้งสองเขามามี     
สวนเก่ียวของมากข้ึน 
                ๖. ท่ีประชุมรับทราบการจัดตั้งศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กองทัพอินโดนีเซีย ซึ่งจะจัดประชุมความรวมมือ
ทางทหารระหวางประเทศทุกการประชุม รวมทั้งการสับเปลี่ยนตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย     
(ฝายอินโดนีเซีย) 
                ๗. การสนับสนุนการพัฒนาความรวมมือดานการสงกําลังบํารุงระหวางกองทัพทัง้สองประเทศดวยการแลกเปลี่ยน
การเยือนของนายทหารระดับสูงดานการสงกําลังบํารุง นับเปนจุดเริ่มตนท่ีดีสําหรับความรวมมือดานการสงกําลังบํารุงในอนาคต 
                ๘. ท้ังสองฝายมีความเห็นตรงกันท่ีจะใหความรวมมืออยางใกลชิดและตอเน่ืองในการติดตามการดําเนินงานท่ีสําคัญ
ของแตละคณะอนุกรรมการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการรวมกัน 
                ๙. การประชุมคณะกรรมการระดบัสงู ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี ๙ จะจดัข้ึนในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจัดการ วิจัย และอนุรักษพื้นทีคุ่มครองและอุทยานแหงชาติ ระหวาง

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหงราชอาณาจักรไทย 
และกรมบริการอุทยานแหงชาติเกาหล ีสาธารณรัฐเกาหล ี

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. รับทราบการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจัดการ วิจัย และอนุรักษพื้นที่คุมครองและ
อุทยานแหงชาติ ระหวางกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหงราชอาณาจักรไทย 
และกรมบริการอุทยานแหงชาติเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุน สงเสริมความรวมมือระหวางอุทยานแหงชาติ
ทั้งสองประเทศ และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ โดยแบงปนประสบการณ การทํากิจกรรมรวมกัน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

การฝกอบรม แลกเปลีย่นความรูทางวิชาการ และการหารือในประเด็นทีส่นใจรวมกันเพือ่พัฒนาความรูเกี่ยวกับการอนุรักษพืน้ที่
คุมครองและอุทยานแหงชาติ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 
                ๒. เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนถูกตองกรณีการจัดทําหนังสือสัญญา (เชน บันทึกความเขาใจ ความตกลง ความรวมมือ) 
ท่ีหนวยงานเจาของเรื่องสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีโดยไมตองนําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี จึงมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการับเรื่องน้ีไปพิจารณาในรายละเอียดรวมกับกระทรวงการตางประเทศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหสอดคลองกับขอกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การลงนามเพ่ือเขารวมเปนภาคีสนธสิญัญาวาดวยการคาอาวุธ (The Arms Trade Treaty : ATT) 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. อนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ อนุมัติใหประเทศไทยเขารวมเปนภาคีสนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ (The Arms Trade Treaty : ATT) 
เพ่ือใหสามารถลงนามสนธิสัญญาฯ ระหวางการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยท่ี ๖๙ ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
                    ๑.๒ มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาแตงตั้งผูแทนผูมีอํานาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนาม
เขารวมเปนภาคีสนธิสัญญาฯ 
                ๒. ในชั้นการใหสัตยาบันสนธิสัญญาเพื่อใหมีผลผูกพัน ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอสนธิสัญญาฯ 
เพ่ือขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รางแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินความเปนหุนสวนยุทธศาสตรไทย-เวียดนาม (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) 
  คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินความเปนหุนสวนยุทธศาสตรไทย-เวียดนาม (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) 
(Plan of Action Implementing the Thailand-Viet Nam Strategic Partnership) มีสาระสําคัญเปนการยืนยันเจตนารมณรวม
ของไทยและเวียดนามในการสงเสริมและกระชับความสัมพันธและความรวมมือระหวางกันอยางครอบคลุมรอบดาน รวมทั้ง      
เพ่ือสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและระหวางประเทศโดยรวม 
                    ๑.๒ เห็นชอบใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย   
เปนผูลงนามในแผนปฏบิตักิารฯ 
                    ๑.๓ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญกอนมีการลงนาม     
ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
                ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีเห็นควรปรับแกรางแผนปฏิบัติการฯ ฉบับภาษาไทยใหสอดคลองกับภาษาอังกฤษ 
และเพิ่มเติมประเด็นความรวมมือเกี่ยวกับการเติบโตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) ภายใตความรวมมือดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้ังสองประเทศและภูมิภาคในการเตรยีมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 
ตลอดจนพิจารณาเพ่ิมเติมการระงับยับยั้งกระบวนการท่ีกอใหเกิดภัยคุกคามตอเครือขายคอมพิวเตอรของท้ังสองประเทศใหเร็วท่ีสุด 
รวมท้ังความเห็นของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินความเปนหุนสวนยุทธศาสตร
ไทย-เวียดนาม ในคราวตอไป ขอใหเพิ่มความรวมมือดานสาธารณสุขไวในสวนของความรวมมือดานการศึกษา วัฒนธรรม สังคม 
ความเช่ือมโยงระหวางประชาชนและความรวมมือดานตาง ๆ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย ท้ังน้ี ใหกระทรวงการตางประเทศ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ในสวนที่เกี่ยวกับ
ดานตางประเทศดวย 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 

 
 

 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  เอกสารผลการประชุมผูนําลุมน้ําโขงกับญ่ีปุน คร้ังท่ี ๖ 
 คณะรฐัมนตรมีมีต ิดงัน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  ๑. เห็นชอบรางถอยแถลงรวมสําหรับการประชุมผูนําลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน ครั้งท่ี ๖ ซึ่งจะมีการรับรองรางถอยแถลงรวมฯ 
ในการประชุมผูนําลุมน้าํโขงกับญี่ปุน ครั้งที ่๖ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
โดยรางถอยแถลงรวมฯ ใหความสําคัญกับความรวมมือในการพัฒนาลุมนํ้าโขงใน ๓ เสาหลักของยุทธศาสตรกรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๑ 
ไดแก (๑) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในลุมน้าํโขง เนนการพัฒนาอยางมีคุณภาพและเปนประโยชนตอประชาชน 
(๒) ดานการพัฒนาไปพรอมกัน การจัดทําวิสัยทัศนของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในลุมน้าํโขงจะชวยสนับสนุนการคาและ
การลงทุนระหวางประเทศลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน และ (๓) ดานความมัน่คงมนุษยและการพัฒนาสิ่งแวดลอม เนนบทบาทไทยในการจัดประชุม 
Green Mekong Forum รวมกับญี่ปุน 
                ๒. ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูไดรับมอบหมายรวมใหการรับรองรางถอยแถลงรวมฯ 
                ๓. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางถอยแถลงรวมฯ ทีไ่มใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย 
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจนี และประเทศญ่ีปุน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุน ของรองนายกรัฐมนตร ี
(พลเอก ประวิตร วงษสวุรรณ) และรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม พรอมคณะ ระหวางวันท่ี ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และวันที ่๖-๗ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๗ เพ่ือพบปะหารือกับผูบริหารระดับสูง ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ผลการเดนิทางเยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนี 
                    ๑.๑ ไทยและจีนจะใชความรวมมือในรูปแบบรัฐบาลตอรัฐบาลดําเนินโครงการรถไฟทางคูขนาดมาตรฐานเสนทาง
หนองคาย-โคราช-แกงคอย-ทาเรือมาบตาพุด (ประมาณ ๗๓๔ กิโลเมตร) และเสนทางแกงคอย-กรุงเทพฯ (ประมาณ ๑๓๓ กิโลเมตร) 
ซึ่งจีนจะรับผิดชอบในการกอสรางและหาแหลงเงินทุนสนับสนุน นอกจากน้ี จีนพรอมจะลงนามในสัญญาซื้อขาวใหมจากไทยเพ่ิมข้ึนอีก 
๑ ลานตนั และขาวเกาในคลังอีก ๑ ลานตัน ในป ๒๕๕๘ และจะเรงรัดการซือ้ขาวทีเ่หลืออีก ๗๐๐,๐๐๐ ตัน รวมท้ังตกลงในหลักการ  
ท่ีจะซือ้ยางพาราจากไทย จาํนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน 
                    ๑.๒ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดช้ีแจงใหทราบถึงความคืบหนาของสถานการณ   
ทางการเมอืงของไทยและการปฏบิตัติาม Road Map ซึ่งจีนมีความเขาใจและเคารพการปฏิบัติของไทย 
                    ๑.๓ ไทยและจนีจะเพ่ิมความรวมมอืดานการฝกระหวางกองทัพอากาศของท้ังสองประเทศ โดยฝายไทยไดใหความสําคัญ
ตอการประชุมคณะกรรมการนโยบายดําเนินงานความรวมมือดานความมั่นคงระหวางกระทรวงกลาโหมของท้ังสองประเทศ รวมท้ัง
ขอใหจีนสนับสนุนหาคูเจรจาใหกระทรวงกลาโหมของไทยในการสงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศในดานการวิจัย
และพัฒนา 
                ๒. ผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุน 
                    ๒.๑ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหมไดชีแ้จงถึงความคืบหนาของสถานการณทางการเมือง
ของไทย ซึ่งญี่ปุนมีความเขาใจและเคารพตอการดําเนินการของไทย และขอใหการปฏิบัติตาม Road Map บรรลุผลสําเร็จ 
                    ๒.๒ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดเชิญชวนใหนักธุรกิจชาวญี่ปุนเขามาลงทุน         
ในอุตสาหกรรมแปรรปูและเพ่ิมคุณคาสินคาเกษตรของไทย รวมท้ังในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา จํานวน ๕ แหง 
                    ๒.๓ ไทยไดเชิญชวนใหนักลงทุนชาวญี่ปุนเขามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนและโครงการพัฒนา
เสนทาง ซึ่งนักลงทุนชาวญี่ปุนใหความสนใจการพัฒนาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (EAST-WEST Economic Corridor) 
และแนวเหนือ-ใต (NORTH-SOUTH Economic Corridor) แตเนือ่งจากขอจํากัดดานงบประมาณจึงใหความเรงดวนตอแนวตะวันออก-
ตะวันตกกอน 
                    ๒.๔ ญี่ปุนขอใหไทยพิจารณาโครงการรถไฟของญี่ปุน และพิจารณาการจํากัดการนําเขาอาหารจากญี่ปุน      
ซึ่งเปนผลมาจากการเกิดสึนามิเมื่อหลายปกอน รวมท้ังญี่ปุนมีความสนใจในโครงการทาเรือนํ้าลึกทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
โดยขอใหไทยจัดการหารือระหวางไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา-ญี่ปุน อีกครั้ง 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ผลการเยือนญ่ีปุนของคณะผูแทนนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนญี่ปุนของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสวุรรณ) และคณะผูแทนนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อหารือความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลญีปุ่น ทั้งในดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
การคา การลงทุน การทองเท่ียว และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง ซึ่งเปนการหารือจากการท่ีนายกรัฐมนตรีไทย
และนายกรัฐมนตรีญี่ปุนไดหารือทวิภาคีระหวางการประชุมสุดยอดผูนําอาเซม เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองมิลาน 
สาธารณรัฐอิตาลี รวมท้ังเปนการเตรียมการเบ้ืองตนในการเยือนญี่ปุนอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของไปดําเนินการตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสวุรรณ) เสนอ ดงัน้ี 
                ๑. มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรวมกับกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนสง และการทองเที่ยว    
ของญี่ปุน ผานคณะทํางานรวมทีม่ีอยูแลว ดําเนินการตามความเห็นและขอเสนอของฝายญี่ปุน เพือ่ดําเนินการศึกษารายละเอียด
ความเปนไปไดของการพัฒนาระบบรถไฟเสนทางเช่ือมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (แมสอด-พิษณุโลก-ขอนแกน-มกุดาหาร) 
                ๒. มอบหมายกระทรวงการตางประเทศประสานกับฝายญี่ปุนเพื่อดําเนินการเรื่องการยกระดับคณะกรรมการรวม
ไทย-ญี่ปุน (Joint Committee : JC) จากระดับปลัดกระทรวง เปนระดับรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี และจัดใหมีการประชุม
โดยเร็ว 
                ๓. มอบหมายสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาตปิระสานกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ในการยกระดับความรวมมือในการพัฒนาโครงการทาเรือนํ้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายใหเปนความรวมมือของสามประเทศ 
ไดแก สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ไทย และญี่ปุน 
                ๔. มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขเรงรัดพิจารณามาตรการหามนําเขาสินคาอาหารจากเมืองทีเ่หลืออีก ๓ เมือง
ของญี่ปุนท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรกระจายของกัมมันตภาพรังสีหลังเหตุการณสึนามิ แลวแจงใหญี่ปุนทราบโดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การลงนามในรางความตกลงเพ่ือความรวมมอืดานภาษอีากรระหวางประเทศและการปฏบิตัติาม FATCA 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความรวมมือ
ดานภาษีอากรระหวางประเทศและการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) มีสาระสําคัญ     
เปนการกําหนดรายละเอียดของความรวมมือท่ีจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงการเก็บภาษี โดยมีขอกําหนด
เกีย่วกับลักษณะของขอมูล กําหนดเวลาและวิธีแลกเปลี่ยนขอมูล การยกเวนใหสถาบันการเงินไทยไมตองปฏิบัติตามกฎหมายภายใน
ของสหรฐัฯ รวมถึงข้ันตอนในการแกไขและยกเลิกสัญญา และรางบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) 
ประกอบการลงนามในความตกลง FATCA มีสาระสําคัญเปนความเขาใจรวมกันเก่ียวกับการยกเวนการรายงานขอมูลของผลิตภัณฑ
ประกันชีวติรายยอยและการดาํเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของไทยเพ่ือใหความตกลงฯ มีผลสมบูรณ รวมถึงกําหนดข้ันตอน
ในการขยายเวลาการสิ้นสุดของความตกลงหากไทยยังไมสามารถเริ่มสงขอมูลใหสหรัฐฯ ไดตามกําหนดของความตกลงฯ ตามท่ีกระทรวง 
การคลังเสนอ และใหเสนอรางความตกลงฯ เพ่ือขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
                ๒. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเปนผู ลงนามในรางความตกลงฯ และรางบันทึกความเขาใจฯ เมื ่อสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบ     
รางความตกลงดังกลาวแลว ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงถอยคําที่มิใชสาระสําคัญในรางความตกลงฯ หรือรางบันทึก   
ความเขาใจฯ ใหผูลงนามสามารถใชดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ ได โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
อีกครั้งหน่ึง 
                ๓. ใหกระทรวงการคลังเรงรัดการเสนอรางพระราชบัญญัติเพือ่ใหการเปนไปตามความตกลงฯ ตอคณะรัฐมนตรี  
โดยดวนตอไป 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 

 
 

 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  เอกสารผลการประชมุรัฐมนตรีกรอบความรวมมอืเอเชยี คร้ังท่ี ๑๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. เห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบรางปฏิญญาริยาดสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) 
ครั้งท่ี ๑๓ ซึ่งใหความสําคัญกับความรวมมือดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรู ภายใตหัวขอการประชุม “การศึกษาท่ีเปนเลิศ-เสนทางสูอนาคต” และมีสาระสําคัญอื่น ๆ เชน การสงเสริมความรวมมือ
ดานวิทยาศาสตรและการถายทอดเทคโนโลยี ความรวมมือทางวัฒนธรรม การดําเนินงานภายใตเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ความรวมมือดานพลังงาน การลดอุปสรรคทางการคาและการลงทุน การสรางความมั่นคงทางอาหาร 
                    ๑.๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูไดรับมอบหมายรวมใหการรับรองรางปฏิญญาฯ 
                    ๑.๓ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางปฏิญญาฯ ทีไ่มใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย    
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเห็นควรมีการกําหนด
เปาหมายการพัฒนาใหสอดคลองและสนับสนุนวาระการพัฒนาหลงัป ค.ศ. ๒๐๑๕ ของสหประชาชาติท่ีมุงเนนการขจัดความยากจน
เปนเปาหมายหลัก และตอบสนองสิ่งทาทายท่ีเกิดข้ึนใหม เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน รวมถึงการรวมสนับสนุน
การกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก ซึ่งสะทอนขีดความสามารถของแตละประเทศสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือเอเชีย
ท่ีอยูบนหลักการความรับผิดชอบรวมกันในระดับทีแ่ตกตางกันในการดําเนินการ สวนการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรตาง ๆ 
ในการสรางความมัน่คงทางอาหาร และการแสวงหาสาขาความรวมมอืท่ีเปนไปได โดยใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยู ควรคํานึงถึง
การใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่แวดลอม นอกจากน้ี ควรเพ่ิมเติมหรือเนนประเด็น
เรื่องการเสริมสรางความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการซึ่งจะเปนประโยชนกับประเทศไทย
อยางชัดเจนข้ึน ไปพิจารณาตอไป 
                ๓. รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 
เสนอเพิ่มเติมวา รัฐบาลซาอุดีอาระเบียขอเลือ่นการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย ครัง้ที ่๑๓ ออกไปกอน ทั้งนี้ เมือ่ไดรับ
แจงกําหนดการประชุมฯ อยางเปนทางการแลว ใหกระทรวงการตางประเทศรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหน่ึงกอนเดินทาง
ไปเขารวมการประชุมฯ ดังกลาวดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รางกรอบความรวมมอืระหวางอาเซียนกบัองคการกองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนเิซฟ) 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
          ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบรางกรอบความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ [Draft 
Framework Agreement for Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the 
United Nations Children’s Fund (UNICEF)] มีสาระสําคัญเปนกรอบความรวมมือระหวางองคการกองทุนเพือ่เด็กแหงสหประชาชาติ
กับอาเซียนในการดําเนินงานดานการสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรวมมือทางวิชาการดานสุขภาพ สวัสดิการสังคม และ
การพัฒนาอยางรอบดาน และมุงเนนการปกปองคุมครองและสงเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก รวมทั้งสนับสนุนตอ
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) ตามปฏิญญาแหงสหัสวรรษเพื่อการพัฒนา และหากมีการแกไขถอยคําหรือ
ประเด็นท่ีไมใชสาระสําคัญ ใหอยูในดุลพินิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๒ อนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนลงนามรางกรอบความรวมมือฯ พรอมท้ังใหกระทรวงการตางประเทศ
เปนผูแจงความเห็นชอบของไทยตอสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ผานคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา 
                ๒. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๗ (เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ในสวนท่ีเก่ียวของกับดานตางประเทศดวย 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การประชมุระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council : ITRC) 

 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
        ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังน้ี 
                     ๑.๑ เห็นชอบขอเสนอเรื่อง การปรับระดับราคาข้ันต่ํา (Reference Price หรือ Defense Price) ในการประชุม  
ระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ทีจ่ะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย (รอการยืนยันจากประเทศอินโดนีเซีย) โดยขอปรับระดับราคาขั้นต่ําขึ้นจากเดิม 
๑.๒ ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม เปนระหวาง ๑.๗ ถึง ๒.๒ ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม 
                    ๑.๒ เห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณนําเสนอตอทีป่ระชุม ITRC ตามวาระการประชุม
ดังกลาว 
 ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาหาแนวทางและมาตรการดานการตลาดในดานอื่น ๆ ทีอ่ยูนอกกรอบ
ของสภาไตรภาคียางพารา โดยเฉพาะในกลุมประเทศเพื่อนบานและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเพิม่ศักยภาพดานการตลาดของ
ยางพาราไทยดวย ท้ังน้ี ใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณรวมกับประเทศสมาชิกพิจารณาแนวทางในการขยายความรวมมือของสภาไตรภาคียางพาราใหครอบคลุมประเทศ
ผูผลิตสําคัญอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนดมาตรการรวมกันในการควบคุมปริมาณการผลิตยางธรรมชาติและสรางเสถียรภาพราคายางในตลาดโลก 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗  พ ๑๖  ๒๓๑๘๕/๕๗ 
เร่ือง  ขอความเห็นชอบในการรับรองรางปฏิญญาโคลัมโบเพ่ือการสงเสริมการลดการปลอยคารบอนในภาคการขนสงในยุคหนา 

ของภมูภิาคเอเชยี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. เห็นชอบการรับรองรางปฏิญญาโคลัมโบเพื่อการสงเสริมการลดการปลอยคารบอนในภาคการขนสงในยุคหนา
ของภูมิภาคเอเชีย (Draft Colombo Declaration-For the Promotion of Next Generation Low Carbon Transport Solutions in 
Asia) ซึง่จะมีการรับรองในทีป่ระชุมดานการขนสงอยางยัง่ยืนที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมในภูมิภาคเอเชีย ครัง้ที ่๘ [Intergovernmental 
Eighth Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia] ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ทัง้นี ้หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางปฏิญญาฯ ทีม่ิใชสาระสําคัญ
กอนการใหการรบัรอง ใหกระทรวงคมนาคมสามารถดําเนินการไดโดยใหอยูในดุลพินิจของคณะผูแทนไทย ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 

                 ๒. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัด
การดาํเนินการเก่ียวกับคารบอนเครดติ (Carbon Credit) ท่ีประเทศไทยไดมีขอตกลงไวแลว โดยตองยดึผลประโยชนของประเทศไทย
ตามแนวทางมติคณะรักษาความสงบแหงชาติเมื่อวันท่ี ๒๔ มถินุายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ) 
เปนหลัก และใหระมัดระวังเก่ียวกับการปลอยกาซเรือนกระจก (Methane) ท่ีอาจมีผลกระทบตอภาคการเกษตรของไทยดวย ท้ังน้ี 
ใหกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณารวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยพีจิารณาหาเทคโนโลยเีพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะชวยแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) กับประเทศเพ่ือนบาน 

ภายใตยทุธศาสตร ACMECS 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. โดยท่ีขอเสนอของกระทรวงพาณิชยขอใหคณะรัฐมนตรีมอบหมาย “คณะกรรมการจัดทําแผนการลงทุนเกษตร
แบบมสีญัญากับประเทศเพ่ือนบาน” เปนผูพจิารณาจดัทําแผนงานการดาํเนินโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบาน 
ซึง่คณะกรรมการดังกลาวจัดตัง้โดยคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ซึง่เปนการดําเนินการภายในระดับกระทรวง มิได  
อยูในอํานาจของคณะรัฐมนตรีท่ีจะมอบหมายคณะกรรมการดังกลาวได ประกอบกับเพ่ือใหการปฏิบัติงานในเรื่องน้ีมีความคลองตัว
และยืดหยุนขึ้น จึงควรตัดคําวา “ในแตละป” ออก ดังนัน้ จึงเห็นควรแกไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ จาก 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 

 
 

 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

“การพิจารณาแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) ในแตละป มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงาน
หลักรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบดําเนินการโดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของแลวเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป” 
เปน “การพิจารณาแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานหลัก
รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบดําเนินการโดยประสานหนวยงานทีเ่กี่ยวของแลวเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป และให
รายงานความกาวหนาตอคณะรัฐมนตรีทุกป” 
              ๒. ใหกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ (คณะกรรมการจัดทําแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา
กับประเทศเพ่ือนบาน) พิจารณาแนวทางใหศูนยขายสินคาเกษตรตามแนวชายแดนเปนกลไกในการแกไขปญหาสินคาเกษตรลนตลาด
ในพ้ืนท่ีชายแดนเน่ืองจากการผลิตของเกษตรกรรายยอยในประเทศเพ่ือนบานท่ีอยูนอกแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครั้งที่ ๓๒ และการประชุมอื่นที่เกี ่ยวของ ณ เวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครัง้ที่ ๓๒ (The 32
nd

 ASEAN Ministers on Energy 
Meeting : 32

nd
 AMEM) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไดแก การประชุมรวมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงานกับทบวงการพลังงาน

ระหวางประเทศ (International Energy Agency : IEA) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน+คูเจรจา ๓ ประเทศ    
(จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี) หรือ AMEM+3 ครั้งท่ี ๑๑ ตลอดจนการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก (EAS Energy 
Ministers Meeting - EMM : จีน ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย) ครั้งท่ี ๘ โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงานเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมประชุม ในระหวางวันท่ี ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ สําหรับผลการประชุม 32

nd 
 AMEM สรุปได ดังน้ี 

                    ๑.๑ ทีป่ระชุมยินดีกับความกาวหนาของแผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือดานพลังงานอาเซียน ป ๒๕๕๓-
๒๕๕๘ (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation : APAEC 2010-2015) นอกจากน้ี รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนไดรับรองหัวขอ 
(Theme) ของแผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือดานพลังงานอาเซียน ป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (APAEC 2016-2020) คือ “Enhancing energy 
connectivity and market integration in ASEAN to achieve energy security, accessibility, affordability and sustainability 
for all” ซึ่งเปนการสงเสริมการเช่ือมโยงโครงขายดานพลังงาน การรวมตัวของตลาดพลังงานอยางบูรณาการ เพ่ือสงเสริมความมั่นคง
ทางพลังงานอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิง่การผลักดันการดําเนินการโครงการเชื่อมโยงทอสงกาซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas 
Pipeline : TAGP ปจจุบันมรีะยะทางรวม ๓,๓๗๗ กิโลเมตร) ซึง่รวมถึง LNG (กาซธรรมชาติเหลว) ดวย รวมท้ังการสงเสริมการพัฒนา
โครงการเช่ือมโยงสายสงไฟฟาอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) การสงเสริมความรวมมือดานเทคโนโลยีถานหินสะอาด การสงเสริม
ความรวมมือดานพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ และการสงเสริมความรวมมือดานพลังงานทดแทน ซึ่งท่ีประชุมไดเห็นชอบถึงคาเปาหมายใหม 
ในการลดการใชพลงังานในระยะยาว การพัฒนามาตรฐานสนิคา/อุปกรณพลังงาน อีกท้ังการพัฒนาขอกฎหมายการซื้อขายพลังงานขามแดน 
ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของศนูยพลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE) โดยการเพ่ิมงบประมาณและการสรร
หาผูอํานวยการศูนยฯ ท่ีเปนมืออาชีพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
                    ๑.๒ ในระหวางการประชุมไดมีแถลงการณรวมวาดวยโครงการบูรณาการดานไฟฟาระหวางลาว ไทย มาเลเซีย 
และสิงคโปร สาระหลักคือ ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร เห็นชอบรวมกันในการศึกษาความเปนไปไดในการซื้อขายไฟฟาขามแดน
ระหวาง ๔ ประเทศ โดยจัดตั้งคณะทํางานคัดเลือกโครงการนํารองสําหรับการศึกษาในเรื่องการซื้อขายไฟฟาขามแดนระหวางลาว-
ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร (Lao PDR, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project Working Group : LTMS 
PIP Working Group) เพ่ือพิจารณาความเปนไปไดของลาวถึงการซือ้ขายไฟฟาประมาณ ๑๐๐ เมกะวัตต ไปยังสิงคโปรผานโครงขาย
ท่ีมอียูเดมิของไทยและมาเลเซีย ซึง่โครงการน้ีจะเปนประโยชนตอไทยในการเสริมสรางความเปนศูนยกลางการซื้อขาย (Trading Hub) 
ดานไฟฟาใหกับไทย 
                ๒. ในการพิจารณาใหความรวมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการสงกระแสไฟฟาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวผานประเทศไทยไปยงัประเทศท่ีสาม กระทรวงพลังงานควรเจรจาใหเปนไปในรูปแบบของการรวมลงทุน
หรือความรวมมือ โดยมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน และในกรณีท่ีมีการสรางสิ่งกอสรางเพ่ิมเติม เชน โรงงาน เสาไฟฟา 
เปนตน ตองมีการทําความตกลงกันใหชัดเจนวาสิง่กอสรางดังกลาวไมถือเปนสิง่ที่ใชในการอางสิทธิเหนือดินแดน ทั้งนี ้เพือ่เปน   
การปองกันปญหาเก่ียวกับการปกปนเขตแดนในอนาคต 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี ๑๒ (COP12) ณ เมืองพยองชาง 

สาธารณรัฐเกาหล ี
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี ๑๒ (The Twelfth 
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity : COP12) จัดขึ้นระหวางวันที ่๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
และการประชุมระดบัรฐัมนตร ี(High Level Segment) จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองพยองชาง สาธารณรัฐเกาหลี 
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมดังกลาว ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                    ๑.๑ การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี ๑๒ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 
เนนการหารือในประเด็นหลักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทีป่ระชุมไดใหการรับรองขอตัดสินใจ
และมีมติในประเด็นสําคัญ เชน การนําเสนอรายงานโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับท่ี ๔ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงสรางและกระบวนการภายใตอนุสัญญาฯ และพิธีสารของอนุสัญญาฯ การทบทวนความกาวหนาในการใหการสนับสนุน  
การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ และแผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ การสนับสนุนเพือ่การบรรลุ
เปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษและวาระการพัฒนาและการพัฒนาท่ียัง่ยืนภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ การขับเคลือ่นทรัพยากร 
กลไกการเงิน และชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน ท้ังน้ี คณะผูแทนไทยไดนําเสนอความเห็นและทาทีของประเทศในประเด็นตาง ๆ เชน 
การสนับสนุนใหเพ่ิมสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เพ่ือใชเปนเครื่องมือ ชองทาง และวิธีการในการติดตอสื่อสารเก่ียวกับชนิดพันธุ
ตางถ่ินท่ีรุกราน และเอ้ือใหสาธารณชนสามารถมีสวนรวมในงานวิจัย การติดตาม และการแจงเตือน การเรียกรองใหมีการสนับสนุน
ประเทศกําลังพัฒนาในการเสริมสรางสมรรถนะในการดําเนินงานเพือ่ใหบรรลุแผนกลยุทธอนุสัญญาฯ และเปาหมายไอจิ (Aichi Targets) 
รวมถึงการเรียกรองใหภาคเอกชนสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาในเรื่องแผนสนับสนุนทางการเงินรวม (co-financing scheme) 
เปนตน ซึ่งความเห็นและทาทีของประเทศไทยดังกลาวไดถูกบรรจุเปนขอตัดสินใจของสมัชชาภาคีอนุสัญญาภายใตวาระตาง ๆ แลว 
                    ๑.๒ การประชุมระดับรัฐมนตรีในระหวางการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี ๑๒ เปนการจัดประชุมรวม
และเปดโอกาสใหผูแทนแตละประเทศไดแสดงความเห็นภายใตหัวขอทีส่ํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
กําหนด ไดมีการรับรองในประเด็นท่ีสําคัญเรื่อง ปฏิญญากังวอน เพ่ือยืนยันถึงความสําคัญของการดําเนินการตามแผนกลยุทธอนุสัญญาฯ 
และเปาหมายไอจิ กับการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาทีย่ั ่งยืน และวาระหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ และเรื ่องขอตกลงเรื ่อง             
แผนยุทธศาสตรพยองชาง ในการนี้ผูแทนรัฐมนตรีสิง่แวดลอมของอาเซียนไดกลาวแถลงการณแสดงเจตนารมณรวมกันของชาติ
สมาชิกอาเซียนในประเด็นท่ีเก่ียวของดวย ซึ่งคณะผูแทนไทยไดใหการรับรองปฏิญญากังวอน และเห็นชอบกับรางแถลงการณของอาเซียน 
รวมท้ังเสนอทาทีและประเด็นแลกเปลี่ยนในระหวางการประชุมดังกลาว 
                ๒. เห็นชอบใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางเขารวมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอยางไมเปนทางการ ณ นครพุกาม สาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมยีนมา 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานผลการเดินทางเขารวมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
อยางไมเปนทางการ ณ นครพุกาม สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
(พลเอก ประวิตร วงษสวุรรณ) พรอมคณะ ระหวางวันท่ี ๑๘ ถึง ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สรุปได ดังน้ี 
 ๑. การลงนามในปฏิญญารวม รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดรวมลงนามในปฏิญญารวมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการปองกัน
ประเทศมุงสูความสงบสุขและความเจริญรุงเรืองของประชาคมอาเซียน  
                   ๒. การประชุมรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีนอยางไมเปนทางการ ท่ีประชุมมีความเห็นรวมกันวา สถานการณดานความมั่นคง
ในภูมิภาคและของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความสลับซับซอนมากขึ้น และมีความทาทายตออาเซียนมากขึ้นดวย 
ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงตองมีความรวมมือในทุกระดับ นอกจากนี้ อาเซียนควรมุงเนนความเปนหนึ่งเดียว ความเปนศูนยกลาง



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 

 
 

 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

ของความรวมมือในภูมิภาค การเนนที่ประชาชนเปนศูนยกลาง และความเชื่อมโยงระหวางประชาชน สําหรับความรวมมือกับ
ประเทศนอกอาเซียน ถือวามีความสําคัญ เนื่องจากอาเซียนสามารถใชโอกาสดังกลาวเปนเครือ่งมือถวงดุลกับประเทศมหาอํานาจ 
และใชศักยภาพของประเทศมหาอํานาจในการพัฒนาศักยภาพของอาเซียน ทั้งนี้ ทีป่ระชุมฯ ประณามและปฏิเสธการสนับสนุน
กลุมหัวรุนแรงและกลุมกอการราย และเห็นวาเปนการกระทําท่ีบิดเบือนคําสอนทางศาสนา 
                   ๓. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุนอยางไมเปนทางการ นายกรัฐมนตรีญีปุ่นไดประกาศ
นโยบายเสริมสรางสันติภาพเชิงรุกในภูมิภาคเอเชีย (Proactive Contribution to Peace) ซึ่งจะทําใหกระทรวงกลาโหมญี่ปุนสามารถ 
มีบทบาทและความรวมมือดานความมั่นคงมากขึ้นในอนาคต สวนความสัมพันธระหวางอาเซียนกับญี่ปุนไดมีความกาวหนาขึ้น    
โดยมีการประชุม Tokyo Defence Forum การประชุมเจาหนาท่ีกลาโหมในระดับอาวุโสอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Defence 
Vice-Minister Forum) นอกจากนี ้ญีปุ่นเห็นวากลไกที่มีอาเซียนเปนผูนําถือเปนพื้นฐานของความรวมมือในภูมิภาค และกลไก 
ADMM-Plus ถือวาเปนกลไกท่ีจะนําความรวมมือไปสูความเปนรูปธรรม 

                    ๔. การหารือทวิภาคีระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไทยกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเมียนมาเกี่ยวกับความสัมพันธและความรวมมือ
ดานความมั่นคง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  บันทึกความเขาใจวาดวยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบอแกว สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ระยะท่ี ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบอแกว ระยะท่ี ๒ ระหวาง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาระสําคัญเพ่ือดําเนินการกอสรางอาคารผูปวยในและแมและเด็ก 
ณ โรงพยาบาลแขวงบอแกว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พรอมกําหนดกรอบความรวมมือและการอํานวยความสะดวก
ในดานตาง ๆ โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูลงนาม     
ในบันทึกความเขาใจฯ ทั้งนี ้หากมีความจําเปนตองปรับแกถอยคําในรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัด   
ตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามที่กระทรวง    
การตางประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนสามัญประจําป ๒๕๕๓ ของบรรษทัการเงินระหวางประเทศเพ่ิมเติมใหแกประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบยืนยันการขอซื้อหุนเพ่ิมทุนเพ่ิมเติม จํานวน ๔ หุน จากบรรษัทการเงินระหวางประเทศ (The International 
Financial Cooperation : IFC) สวนงบประมาณในการซื้อหุนดังกลาวใหกระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณทีไ่ดรับภายใตมาตรการเพิม่ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปน
ลําดับแรกกอน หากไมสามารถดําเนินการได ก็ใหใชจายจากงบประมาณรายจาย งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน ภายในกรอบวงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนตอไป   
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๒. มอบหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในฐานะผูวาการของไทยในธนาคารโลกลงนามในเอกสารยืนยันขอรับ
การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน [Form of Instrument of Subscription (for additional shares)] 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามแผนปฏิบัติการวาดวยการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมระหวางกระทรวงวัฒนธรรม  

แหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียวแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวางป
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังน้ี 

                ๑. อนุมัติการจัดทําและลงนามแผนปฏิบัติการวาดวยการแลกเปลีย่นดานวัฒนธรรมระหวางกระทรวงวัฒนธรรม
แหงราชอาณาจกัรไทย และกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว แหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๗-



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

๒๕๕๙ (Cultural Exchange Programme between the Ministry of Culture, Sports, and Tourism of the Socialist Republic 
of Viet Nam and the Ministry of Culture of the Kingdom of Thailand for the years 2014-2016) เพื่อเปนกรอบการ
ดําเนินงานในการกระชับความสัมพันธทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีไทย-เวียดนาม มีสาระสําคัญครอบคลุมแผนงานดานวัฒนธรรม
และการสงเสริมดานวิจิตรศิลป รวมทัง้เพิม่ความรวมมือในสาขาใหม ๆ ไดแก มานุษยวิทยา และภาพยนตร และการแลกเปลี่ยน
การจัดงานสัปดาหวัฒนธรรมเพ่ือเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบ ๔๐ ป ในป ๒๕๕๙ 
ทั้งนี้ หากมีความจําเปนใหสามารถปรับปรุงถอยคําของแผนปฏิบัติการฯ ไดเทาที่ไมขัดกับหลักการและสาระสําคัญที่จะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือเปนประโยชนตอประเทศไทย โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูลงนามฝายไทยในแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว 
                ๓. ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรมเปนผูลงนามในแผนปฏบิตักิารฯ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๐ (COP20) และการประชุม

รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต  สมัยท่ี ๑๐ (CMP10) 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ รับทราบองคประกอบคณะผูแทนไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๐ (COP20) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที ่๑๐ (CMP10) ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู และผูแทน
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน รวมท้ังสิ้น ๕๐ คน 
                    ๑.๒ เห็นชอบตอทาทีการเจรจาของไทยสําหรับใชในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๐ (COP20) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๐ (CMP10) ซึ่งเนนย้ําการดําเนินงานภายใต
อนุสัญญาฯ โดยมุงหวังใหรัฐภาคียกระดับการดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจก การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแลว ท้ังน้ี เรียกรองใหประเทศพัฒนาแลว ตองเปนผูนําในการดําเนินการ
ลดกาซเรือนกระจก และการใหการสนับสนุนทางการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสรางขีดความสามารถดานวิชาการ
และประสบการณ 
                    ๑.๓ หากมีขอเจรจาใดที่นอกเหนือจากทาทีการเจรจาฯ และไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding)   
ตอประเทศไทย ขอใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาคณะผูแทนไทยเปนผูพิจารณา โดยไมตองนํากลับเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม
จนสิ้นสุดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๐ (COP20) และการประชุม
รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๐ (CMP10) ในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 
                ๒. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
(เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ดานการตางประเทศ ทีใ่หสวนราชการตาง ๆ ที่จะไปประชุมระดับนานาชาติ และจะเสนอตัว
ใหประเทศไทยเปนเจาภาพการจัดงานหรือการประชุมระดับนานาชาติตาง ๆ รายงานผลใหคณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก     
โดยเครงครัดดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบใหรัฐบาลไทยเปนเจาภาพในการจดัการประชมุและการฝกอบรมรวมกบัทบวงการพลงังานปรมาณู 
  ระหวางประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติตอบรับการเปนเจาภาพจัดการประชุมและการฝกอบรมในประเทศไทย 
จํานวน ๒ รายการ ไดแก การประชุม Project Review and Coordination Meeting on Strengthening Regional Nuclear 
Regulatory Authorities and Safety Culture under RAS/9/061 ณ กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และการฝกอบรม IAEA/RCA Regional Training Course on Essentials of Hybrid Nuclear Medicine Imaging ณ จังหวัด



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 

 
 

 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

เชียงใหม ระหวางวันท่ี ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือจะไดดําเนินการประสานกับกระทรวงการตางประเทศแจงใหคณะผูแทนถาวรไทย
ประจาํกรงุเวียนนา สาธารณรฐัออสเตรยี ทราบ และแจงใหทบวงการพลงังานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy 
Agency : IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติตอไป ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ  
                ๒. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗    
(เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ดานการตางประเทศ ทีใ่หสวนราชการตาง ๆ ที่จะไปประชุมระดับนานาชาติ และจะเสนอตัว
ใหประเทศไทยเปนเจาภาพการจัดงานหรือการประชุมระดับนานาชาติตาง ๆ รายงานผลใหคณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก     
โดยเครงครัดดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๓ 
 

การลดความเหล่ือมล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง

บริการของรัฐ 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง แผนสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
            ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) พร้อมทั้งสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติด้วยการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแผนพัฒนาองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับการด าเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานมาด าเนินการในการพิจารณาน ามิติด้านสิทธิมนุษยชนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงาน 
                    ๑.๒ ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓   
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบการก าหนด
แนวทาง วิธีการรายงานผลและแบบรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดท าค าแปลบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ เป็นภาษาอังกฤษ ส าหรับเผยแพร่นานาประเทศ โดยการจัดท าค าแปล จะประสานผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมช้ีแจงท าความเข้าใจกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
และการรายงานผลตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าวให้ถูกต้องชัดเจนต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน 
เช่น มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ) 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง สถานการณ์
การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
(เรื่อง รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๕) เป็นต้น    
เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๘ 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. เห็นชอบในหลักการร่างแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีสาระส าคัญ   
เพื่อยกระดับคุณภาพของระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง มีกลไกท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเช่ือมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติในการมุ่งก่อให้เกิดสังคมสวัสดิการและให้ประชาชนได้รับสวัสดิการถ้วนหน้า ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่    
(๑) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อสวัสดิการถ้วนหน้า (๒) ยุทธศาสตร์เสริมพลังทุกภาคส่วนสู่สังคมสวัสดิการ 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานบริการ และการบริหารจัดการ (๔) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนามาตรการ  
ทางการเงิน การคลัง และการระดมทุนเพื่อสังคม (๕) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก และ (๖) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของระบบเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูในภาวะฉุกเฉิน ตามที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาร่วมกับส านักงบประมาณ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทางและแหล่งเงินสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
รวมทั้งกองทุนการออมแห่งชาติให้เพียงพอและเหมาะสมแก่การด าเนินงานของกองทุนดังกล่าวต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การเสนอเร่ืองจากมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติในหลักการตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี ้
                    ๑.๑ อนุมัติในหลักการให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จากเดิมรายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน เป็นรายละ 
๘๐๐ บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีผลครอบคลุมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา เพื่อใช้เปน็แนวทางในการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้เป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศ ส าหรับภาระงบประมาณเพื่อการนี้ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๕๓,๖๒๘,๘๐๐ บาท โดยภาระงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้น จ านวน ๓,๓๓๘,๔๐๗,๒๐๐ บาท ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณในการใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาด าเนินการเป็นล าดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอ 
ก็ให้ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป  
                    ๑.๒ อนุมัติการถอนถ้อยแถลงตีความข้อ ๑๘ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และให้กระทรวงการต่างประเทศ
รับไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๑.๓ มอบให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาด าเนินการในการจัดหารถยนต์โดยสารสาธารณะที่เหมาะสมและ
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนในสังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
คนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดทางด้านสภาพของถนนด้วย 
                ๒. ส าหรับการขออนุมัติในหลักการอัตราก าลังข้าราชการประจ าศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทั่วประเทศ ศูนย์ละ 
๒ อัตรา รวมจ านวน ๑๕๔ อัตรา นั้น ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับไปพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น
ของการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการเพิ่มใหม่ในกรณีดังกล่าว โดยอาจพิจารณาจ้างบุคลากรประเภทอื่นทดแทน และหากมี     
ความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที ่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)] โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา
เกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ หากไม่เพียงพอ ให้ด าเนินการจัดท ารายละเอียด
เกี่ยวกับภารกิจ อัตราก าลังทุกประเภทและค่าใช้จ่ายด้านบุคคล พร้อมท้ังเหตุผลความจ าเป็น เสนอคณะกรรมการก าหนดเป้าหมาย
และนโยบายก าลังคนภาครัฐพิจารณาตามขั้นตอนก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 



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

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยหอพักเดิม โดยก าหนด
แนวทางและวิธีการก ากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครอง
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และปรับแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในปัจจุบันแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา โดยให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยก ากับดูแลธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กและเกสต์เฮาส์ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   

        เร่ือง  ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่

รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการเพิ่มเติมหน่วยงานคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหาน คร 
และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เงินกนัไว้เบิกเหลือ่มป)ี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
จ านวน ๓๔,๕๓๗,๘๐๐ บาท จากเดิม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการร่วมด าเนินการสนับสนุนองค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) เพื่อจัดท าข้อมูลความสูงภูมิประเทศของพื้นที่รับน้ านอง 
ภายใต้แผนปฏิบัติการบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน เป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการใน ๒ กิจกรรม ๑ โครงการ ดังนี ้



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๐ 

                    ๑.๑ กิจกรรมการจัดท าแผนที่การใช้ที่ดินในเขตป่าไม้ในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๖๖/๒๕๕๗ จ านวน ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๒ กิจกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังโซนการเกษตรของประเทศไทยในฤดูเพาะปลูก พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จ านวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๓ โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรและการจัดการพื้นที่ของประเทศ
ตามศักยภาพ (Zoning) จ านวน ๘,๒๓๗,๘๐๐ บาท 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ขอตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณต่อไป รวมทั้งให้รับไปหารือร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมไทยโชต หรือดาวเทียมธีออส (Thailand Earth Observation Systems : THEOS) เพื่อพิจารณาแนวทาง 
การเตรียมการรองรับกรณีที่ดาวเทียมไทยโชตจะหมดอายุการใช้งานในทางเทคนิคประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ โดยให้ค านึงถึง
ประโยชน์ความคุ้มค่าที่จะได้รับ รวมทั้งความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการร่วมมือกับต่างประเทศด าเนินการส่งดาวเทียมดวงใหม่
ขึ้นสู่วงโคจรแทนดาวเทียมไทยโชต และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
นโยบายที่ 

๔ 
 

การศึกษาและเรียนรู้ 

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง   (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดย   
(ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติเกิดการรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกัน และความเช่ือมโยงในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
                    ๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สมาคม/องค์กรวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ
และ/หรือกลุ่มอาชีพ กับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกรอบแนวทางในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ 
                    ๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์   
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
                    ๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอน
ประสบการณ์จากการท างาน การสะสมหน่วยการเรียนและการให้การรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จ าแนก
ตามระดับคุณวุฒิ 
                    ๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดท าตัวช้ีวัด ผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์/มาตรการ
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ให้ชัดเจนและเร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับ ดูแล และด าเนินการ      
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โรงเรียนกวดวิชาต่าง ๆ มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและก าหนดอัตราค่าเล่าเรียน         
อย่างเหมาะสมเป็นธรรมแก่ผู้เรียน รวมทั้งให้พิจารณาแนวทางในการควบคุมการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาให้มีจ านวนที่เหมาะสม 
รวมตลอดถึงประเด็นการเก็บภาษีเงินได้จากโรงเรียนกวดวิชาดังกล่าวด้วย 
 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง   รายงานการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การด าเนินการโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง      

ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการด าเนินงานตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี (๗ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
เรื่อง การด าเนินการโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่
ประชาชน ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. ฤกษ์ดีปีใหม่ไหว้พระปฏิมา โดยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๔๔ แห่งทั่วประเทศ และอัญเชิญพระพุทธรูปส าคัญ
ของชาติมาประดิษฐานให้ประชาชนเข้ากราบสักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗-       
๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
                ๒. ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล (วัดประจ ารัชกาลที่ ๑-รัชกาลที่ ๙) โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
ให้ความร่วมมือจัดรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. ให้บริการรับ-ส่ง ฟรี ตั้งแต่วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗-๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
                ๓. สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ณ วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๘.๐๐ น.-วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐.๓๐ น. 
                ๔. พลัง “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน ชวนเชิญชุมชนปั่นจักรยานไหว้พระรับฤดูหนาว โดยเชิญชุมชนปั่นจักรยาน     
ใน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ ล าพูน สุโขทัย ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู 
อุดรธานี กาญจนบุรี และราชบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗-มกราคม ๒๕๕๘ 
                ๕. เปิดอุทยานประวัติศาสตร์ ๙ แห่ง และแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ ท่ัวประเทศให้ประชาชนเที่ยวชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
                ๖. หุ่นไทยสันทนาการ สัญจร ๔ ภาค ให้ประชาชนชมฟรี ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย และพิษณุโลก 
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗-๑ มกราคม ๒๕๕๘ ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา ในวันที่ ๒๔-๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี ในวันท่ี ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ และภาคกลาง 
ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม ในวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
                ๗. ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ใจประชาชน ในงานมหกรรมการแสดงดนตรีและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัด เพื่อสร้างความสุข
และความสามัคคีปรองดองให้แก่คนในชาติในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสุรินทร์    
ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจังหวัดล าปาง ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจัดแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี และกิจกรรมทางศิลปะ 
ณ โรงละครวังหน้า วิทยาลัยช่างศิลป (ลาดกระบัง) และวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
                ๘. มอบของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไทยทั่วถิ่น จะได้มีอยู่มีกิน ทั่วแดนดินสุขร่วมกัน โดยร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาไทย ตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗-
มกราคม ๒๕๕๘ 
                ๙. อวยพรปีใหม่ผ่านระบบ Online (ส.ค.ส. Online) โดยคัดเลือกภาพถ่ายของศิลปินอาเซียน (ASEAN Eye Culture) 
ซึ่งเป็นภาพถ่ายวิถีชีวิตของประเทศสมาชิกอาเซียนและภาพถ่ายวิถีชีวิตวัฒนธรรมทางภาคใต้ สื่อถึงค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ จัดท าเป็น 
ส.ค.ส. ส่งความสุขตั้งแต่วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 



 
นโยบายที่ 

๕ 
 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 



                   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ  า  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ    
เป็นการก าหนดให้โรคที่ติดต่อในสัตว์ รวม ๗ ชนิด ได้แก่ โรค Peste des Petits Ruminants (PPR), โรค Contagious Bovine 
Pleuropneumonia (CBPP), โรคบลูทัง Bluetongue, โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร Porcine Epidemic Diarrhea (PED), โรค African 
Swine Fever (ASF), โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา Ebola Virus Disease และโรคตับวายเฉียบพลันในกุ้ง Acute Hepatopancreatic 
Necrosis Disease (AHPND) เป็นโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 



 
นโยบายที่ 

๖ 
 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม และแนวโน้มปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม และแนวโน้มปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๗ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สามของ
ปี ๒๕๕๗ ขยายตัวร้อยละ ๐.๖ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๐.๔ ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗ และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๗ ขยายตัวจากไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๑.๑ (QoQ_SA %) เมื่อรวมกับครึ่งแรก
ของปีซึ่งเศรษฐกิจหดตัวร้อยละ ๐.๑ ท าให้เศรษฐกิจไทยในช่วง ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๕๗ ขยายตัวร้อยละ ๐.๒  
                    ๑.๒ แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๗ จะขยายตัวร้อยละ ๑.๐ ปรับลดลงจากประมาณการร้อยละ ๑.๕-๒.๐ 
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามขยายตัวต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็นผลมาจากปัจจัยส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจโลก
ในไตรมาสที่สามขยายตัวต่ ากว่าในไตรมาสที่สอง โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน ในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นและยุโรปอยู่ใน
ภาวะอ่อนแอ (๒) ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่งยังหดตัวต่อเนื่องร้อยละ ๔๑.๙ หดตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และส่งผลให้ปริมาณ
การผลิตรถยนต์ต่ ากว่าท่ีประมาณการ (๓) การเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อยู่ท่ีร้อยละ ๒๐.๘ 
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ ๒๕.๐ และอัตราเบิกจ่ายรวมทั้งปีงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ ๘๙.๐ ต่ ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย
ที่ตั้งไว้ท่ีร้อยละ ๙๕.๐ และ (๔) การท่องเที่ยวยังฟืน้ตัวได้ช้า จ านวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสที่สามลดลงมากกว่าท่ีคาดไว้ 
                    ๑.๓ แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๕-๔.๕ โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่        
(๑) การส่งออกที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก (๒) การปรับตัวดีขึ้นของการท่องเที่ยวตามสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกและเง่ือนไขภายในประเทศ รวมทั้งผลของการด าเนินนโยบายรัฐบาล (๓) การลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมไปแล้วในปี ๒๕๕๗ จะเริ่มด าเนินการ (๔) การเร่งการใช้จ่ายและด าเนินโครงการลงทุนที่ส าคัญ ๆ 
ของภาครัฐ (๕) การเริ่มกลับมาขยายตัวของการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ และ (๖) การลดลงของราคาน้ ามันในตลาดโลก
จะลดแรงกดดันด้านราคาและเพิ่มอ านาจซื้อ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ส านักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนของการด าเนินโครงการในพ้ืนท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยเร็ว 
                ๓. ในการแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย นั้น ให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบอธิบายให้ชัดเจนถึงสาเหตุของการขยายตัว
หรือหดตัวของดัชนีเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ การน าเสนอควรเน้นการเปรียบเทียบข้อมูลกับไตรมาส
ก่อนหน้าหรือเดือนก่อนหน้า เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่สาม การขยายตัว
ด้านการลงทุนของเอกชน และการบริโภคเริ่มมีอัตราขยายตัวที่เป็นบวกเมื่อเทียบกับการติดลบในช่วงต้นปี และในขณะนี้ผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีก าลังหดตัวมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจไทย 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
                ๑. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๕.๐๐ 
ของวงเงินงบประมาณ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๒.๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๒,๒๔๖,๓๐๖.๒๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๘.๙๖ ของวงเงินงบประมาณ จ านวน ๒,๕๒๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมาย  



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๕ 

ร้อยละ ๖.๐๔ ประกอบด้วย รายจ่ายประจ า จ านวน ๑,๙๖๒,๒๕๖.๖๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๓.๗๓ ของวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน ๒,๐๙๓,๔๕๒.๓๑ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จ านวน ๒๘๔,๐๔๙.๕๙ ล้านบาท 
หรือร้อยละ ๖๕.๘๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน ๔๓๑,๕๔๗.๖๙ ล้านบาท 
                    ๑.๒ เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๖ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐๒,๓๓๙.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๑๓,๖๘๔.๒๕ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๐.๖๘ ของวงเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 
                    ๑.๓ เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ล้านบาท 
เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จ านวน ๔,๕๙๖.๕๗ ล้านบาท ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นเดือน
กันยายน ๒๕๕๗ จัดสรรแล้วจ านวนทั้งสิ้น ๓๓๗,๑๑๕.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๓๓๒,๒๘๕.๙๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๕๗ 
ของวงเงินท่ีจัดสรร 
                    ๑.๔ เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติจ านวน ๓๔๙,๙๙๘.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึง
สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จ านวน ๖,๗๙๓.๒๒ ล้านบาท ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จัดสรรแล้วจ านวน
ทั้งสิ้น ๓๔๘,๗๒๔.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๒,๒๙๕.๒๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๓๙ ของวงเงินท่ีจัดสรร 
                ๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้เร่งรัดการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน
ไปในทุก ๆ ไตรมาส ตามแนวทางของมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย 
เงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) รวมทั้งให้เร่งรัดการพิจารณาทบทวนเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๖ 
ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก) ด้วย 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต้ังแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่   
๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จ านวน ๓๖๗,๗๐๓.๖๗ ล้านบาท ดังนี ้
             ๑. เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๓๔๔,๘๐๑.๔๔ ล้านบาท 
หรือร้อยละ ๒๑.๙๐ ของวงเงินจัดสรร (๑,๕๗๔,๖๙๓.๗๐ ล้านบาท) เป็นรายจ่ายประจ า จ านวน ๓๒๙,๙๗๗.๑๘ ล้านบาท หรือ
ร้อยละ ๒๖.๔๔ ของวงเงินจัดสรร (๑,๒๔๘,๑๕๓.๑๗ ล้านบาท) และรายจ่ายลงทุน จ านวน ๑๔,๘๒๔.๒๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔.๕๔ 
ของวงเงินจัดสรร (๓๒๖,๕๔๐.๕๓ ล้านบาท) 
                ๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๒,๗๙๖.๘๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๒.๖๘ ของวงเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (๑๗๙,๗๓๖.๖๕ ล้านบาท) 
                ๓. เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ มีการเบิกจ่าย จ านวน ๒.๖๐ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๐.๐๐๐๘ ของวงเงินจัดสรร (๓๓๗,๐๖๖.๑๑ ล้านบาท) โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 
จ านวน ๓๓๒,๒๘๘.๕๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๕๘ ของวงเงินจัดสรร 
                ๔. เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการเบิกจ่าย จ านวน ๑๐๒.๗๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๐๓ ของวงเงินจัดสรร (๓๔๘,๖๗๑.๘๑ ล้านบาท) 
โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น จ านวน ๒๒,๓๙๘.๐๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๔๒ ของ
วงเงินจัดสรร 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบแนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ประกอบด้วย คุณสมบัติ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทย เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (๑ ครัวเรือน ๑ สิทธิ์) ตามทะเบียน
เกษตรกร เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และมีสวนยางตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ     
การรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และสามารถขยายระยะเวลาได้ตามความจ าเป็น    
การตรวจสอบรับรองสิทธิ์เกษตรกร ให้มีคณะท างานตรวจสอบสิทธิ์โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับต าบล 
คณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
การขอใช้สิทธิ์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และการจ่ายเงินให้เกษตรกร ผ่านธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ในส่วนของการขยายระยะเวลาการรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด าเนินการขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางเปิดกรีดเกินกว่า 
๑๕ ไร่ ให้ได้รับเงินชดเชยรายได้ไม่เกินครัวเรือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยต้องไม่มีการแบ่งเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินเพื่อขอรับ
เงินชดเชยรายได้เพิ่มขึ้น 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ใช้ระบบดาวเทียมในการตรวจสอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ
พื้นที่ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขออนุมัติวงเงินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปี ๒๕๕๗/๕๘ เพ่ิมเติม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ๖๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการด าเนินการตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี ๒๕๕๗ เพื่อชดเชยดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการเก็บสต็อกข้าวเปลือกเพิ่มอีก จ านวน ๔ ล้านตัน ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘) ในโอกาสแรกก่อน และเมื่อ
ตรวจสอบรายละเอียดแล้วปรากฏว่า มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ก็ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว โดยให้กระทรวงพาณิชย์จัดท ารายละเอียดเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกับส านักงบประมาณ     
ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง และติดตามตรวจสอบปริมาณความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสต็อกข้าว  
ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้น าไปหมุนเวียนออกสู่ตลาด และด าเนินการตามประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญด้วย นอกจากน้ี ควรก าหนดประเภทข้าวและราคารับซื้อส าหรับข้าวแต่ละประเภทที่จะ
เข้าร่วมโครงการฯ ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการน าข้าวเปลือกคุณภาพต่ าเข้าสู่โครงการฯ และจัดท าแผนการระบายสต็อกข้าวเปลือก
ส าหรับผู้ประกอบการค้าข้าวแต่ละราย เพื่อป้องกันการระบายสต็อกข้าวเปลือกปริมาณมากในช่วงเวลาเดียวกันกับการระบาย
ข้าวเปลือกในสต็อกของรัฐบาล ตลอดจนให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวและเกษตรกรได้รับทราบ 
และมีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของการด าเนินโครงการฯ อย่างท่ัวถึง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๗ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รายงานสรุปผลด าเนินงานการก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต        
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ของคณะกรรมการก ากับการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. จัดระบบควบคุม ตรวจสอบ ก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ โดยก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ 
                ๒. สรุปผลการจ่ายเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ มีชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญาและมีสิทธิ์   
ในการได้รับเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้น ๑๖๐ บาท/ตันอ้อย จ านวน ๑๔๖,๔๙๑ ราย ปริมาณอ้อยเข้าหีบ (ณ วันปิดหีบ) จ านวน 
๑๐๓,๖๖๕,๗๕๐.๔๖๐ ตัน รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้น จ านวน ๑๖,๕๘๖,๕๒๐,๐๗๓.๖๐ บาท ซึ่งกองทุนอ้อย   
และน้ าตาลทรายได้แจ้งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗   
เข้าบัญชีชาวไร่อ้อยแล้ว รวม ๑๐ งวด จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๑๙,๖๗๖,๗๙๑.๐๔ บาท ส่วนที่เหลืออีก ๔๑๗,๗๗๐.๕๑๖ ตัน    
คิดเป็นเงินช่วยเหลือ จ านวน ๖๖,๘๔๓,๒๘๒.๕๖ บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 
                ๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ จ านวน    
๒ ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และชุดที่ ๒    
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ เพื่อลงพื้นที่ควบคุม 
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขออนุมัติปรับเพ่ิมราคาน้ านมดิบเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรโคนม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ปรับเพิ่มราคารับซื้อน้ านมโค เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ ๑.๐๐ บาท (จากเดิมราคา ๑๘.๐๐ บาท/กิโลกรัม 
เพิ่มขึ้นเป็น ๑๙.๐๐ บาท/กิโลกรัม) ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ผู้ประกอบการนมพาณิชย์ปรับราคา
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมในตลาดนมพาณิชย์ได้ 
                    ๑.๒ ปรับราคากลางนมโรงเรียน เพิ่มขึ้นจากราคากลางเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
เพิ่มขึ้นถุงหรือกล่องละ ๐.๒๑ บาท ท้ังนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยนมพาสเจอร์ไรส์ จากเดิม
ราคา ๖.๓๗ บาท/ถุง เป็นราคา ๖.๕๘ บาท/ถุง นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง จากเดิมราคา ๗.๖๑ บาท/กล่อง เป็นราคา ๗.๘๒ บาท/กล่อง 
และชนิดซอง จากเดิมราคา ๗.๕๑ บาท/ซอง เป็นราคา ๗.๗๒ บาท/ซอง 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข และส านักงบประมาณ ที่เห็นควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน มโรงเรียน    
อย่างสม่ าเสมอ และเห็นควรให้พัฒนาศูนย์รวบรวมน้ านมดิบทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน  GMP รวมทั้งพิจารณาแนวทาง      
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ านมโคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งในด้านคุณภาพและการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่ม    
ขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมโคนมกับต่างประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาแนวทางการด าเนินการของสหกรณ์โคนมของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศ
นิวซีแลนด์ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการเกษตร โดยเฉพาะด้านการบริหาร
สหกรณ์การเกษตรและการปศุสัตว์ ตลอดจนความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ส าหรับ
การด าเนินการอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยต่อไป 
 
 
 
 
 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การปรับปรุงโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘  ของ ธ.ก.ส. 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
            ๑. อนุมัติให้ปรับเพิ่มปริมาณเป้าหมายโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘     
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีกจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัน จากเดิม ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัน รวมเป็น 
๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัน และอนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบี้ย ค่าเช่า และค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก ค่าบริหารสินเช่ือ และค่าใช้จ่ายในการส่งมอบข้าว
คิดเป็นวงเงิน จ านวน ๒,๗๙๖.๐๗ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ส่วนงบประมาณในการด าเนินการให้ ธ.ก.ส. ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งบรายจ่ายอื่น รายการช าระเงินต้น
และดอกเบี้ยโครงการสินเช่ือที่ชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๓๙๒.๙๕๐๗ ล้านบาท 
ส าหรับส่วนที่เหลือให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีต่อ ๆ ไป ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของข้าวเปลือกที่เข้าร่วม
โครงการฯ พร้อมทั้งตรวจสอบติดตามและก ากับดูแลการเก็บรักษาข้าวเปลือกของเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรอย่างใกล้ชิด 
และให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวจัดท าแผนปฏิบัติการในการระบายข้าวเปลือกโดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางอย่างชัดเจน และพิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและ
มาตรฐานของทางราชการ นอกจากนี้ ควรค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินงาน ได้แก่ ยุ้งฉางของเกษตรกรและ
สหกรณ์การเกษตร และความพร้อมของบุคลากรในการติดตามตรวจสอบและก ากับดูแลปริมาณและคุณภาพข้าวเปลือกในยุ้งฉาง
ของเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและการรักษาวินัยการเงิน   
การคลังของเกษตรกร การเตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าในกรณีที่ระยะเวลาโครงการฯ ครบก าหนดแล้ว แต่ราคาตลาดไม่สูงกว่า 
ราคาที่ให้สินเช่ือ และในระยะยาวควรเน้นการผลิตข้าวคุณภาพดีตามท้องถิ่น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังน ามติของคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปก่อนที่จะน ามาเป็นข้อทักท้วงในการประชุม
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อกฎหมาย และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  แนวทางการด าเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย (2015 Discover Thainess) และเป็นวาระแห่งชาติ ตามที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และพิจารณาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่งเสริมตลาด โดยปรับใช้แนวคิดการท่องเที่ยววิถีไทย
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มและสถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น เช่น 
กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงวัย กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแหง่ชาต ิ
(ท.ท.ช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และ
คณะกรรมการด าเนินงานในระดับปฏิบัติ ๔ คณะ เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การด าเนินงานสอดคล้องตามนโยบาย
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเพิ่มรายได้ให้การท่องเที่ยว โดยก าหนดแนวทางการส่งเสริมอื่นควบคู่กันไปกับแนวทางการส่งเสริมตลาดทั้งในและ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๙ 

ต่างประเทศ เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. รับทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และคณะกรรมการด าเนินงาน   
ในระดับปฏิบัติการ ๔ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสินค้าและบริการปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ คณะกรรมการ 
ด าเนินงานด้านส่งเสริมตลาดต่างประเทศปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ คณะกรรมการด าเนินงานด้านส่งเสริมตลาดในประเทศปีท่องเที่ยว
วิถีไทย ๒๕๕๘ และคณะกรรมการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ เพื่อเป็นกลไกในการด าเนินการขับเคลื่อน 
ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวให้ถูกต้อง
ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี ้
             ๑. รับทราบรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
                    ๑.๑ การประชุมก าหนดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวของประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ สรุปได้ว่า ในปี ๒๕๕๘ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนการรณรงค์ระยะสั้นหรือแคมเปญที่จะท าให้ค าว่า Thainess ให้เป็นที่รู้จักไปท่ัวโลก และใช้ค าว่า 
Amazing Thailand 2015 discover Thailand เพื่อท าการส่งเสริมในต่างประเทศ และใช้ค าว่า การท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อส่งเสริม
ไทยเที่ยวไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดท ารายละเอียดที่ส าคัญในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามแผนการด าเนินงานในปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และก าหนดเป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว       
ในปี ๒๕๕๘ จ านวน ๒.๒ ล้านล้านบาท และให้มีการเพิ่มเติมเรื่องลานจักรยานตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยการจัดท าลานกีฬา 
ประกอบด้วยทางจักรยาน ลานกีฬา และสวนสาธารณะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเข้าร่วมด้วย 
                    ๑.๒ การด าเนินนโยบายของขวัญส าหรับประชาชน โดยมีกิจกรรมส าคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมลอยกระทง   
๗ พื้นที่เอกลักษณ์ (กรุงเทพมหานคร สุโขทัย เชียงใหม่ ตาก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และราชบุรี), Gravity Thailand 2014 
presents ARCADIA-THE BANGKOK LANDING ณ สวนสยาม, การแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ จังหวัด
ภูเก็ต และการผลิตภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย 
                ๒. เห็นชอบให้ใช้ถ้อยค าส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยใช้ “2015 Discover Thainess” ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยว
วิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ) 
   

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การก าหนดพื้นที่เป้าหมายซึ่งคาดว่า
จะประสบปัญหาภัยแล้ง การเตรียมการเพื่อให้มีน้ าอุปโภคบริโภคใช้ แผนเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการ 
ให้ความช่วยเหลือ และแผนการสร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้
กระทรวงมหาดไทยบูรณาการและเร่งรัดการด าเนินงานรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับปริมาณน้ าที่คาดว่าจะกักเก็บได้และความต้องการ
ใช้น้ าของประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมตลอดถึงการขุดลอกคูคลองและแหล่งกักเก็บน้ าต่าง ๆ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘) ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปริมาณน้ า
และความจ าเป็นในการใช้น้ าอย่างประหยัดและเหมาะสมให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วย 
                ๒. ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเร่งน าเสนอแผนบริหารจัดการน้ าฉบับสมบูรณ์
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน รวมทั้งให้พิจารณาด้วยว่ากรณีที่บริษัท/กลุ่มบริษัทเอกชนที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับผิดชอบด าเนินการ
ตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
ของรัฐบาลที่ผ่านมาและได้มีการวางเงินค้ าประกันไว้แล้ว สมควรจะด าเนินการประการใด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ถูกต้องเหมาะสม
ต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอปรับปรุงแผนงานที่ได้รับการอนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการปรับปรุงแผนงานท่ีได้รับการอนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ประกาศงดการส่งน้ าเพื่อการปลูกข้าวนาปรังฤดูกาลเพาะปลูกปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ของพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าแม่กลอง 
จากเดิม งานจ้างแรงงานเพื่อซ่อมคูคลองในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าแม่กลอง วงเงินงบประมาณจ านวน ๒,๒๖๑.๕๖ ล้านบาท 
ปรับปรุงเป็น งานจ้างแรงงานเพื่อซ่อมคูคลองในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าแม่กลอง วงเงินงบประมาณจ านวน ๑,๔๖๗.๑๘ ล้านบาท 
จ าแนกเป็นงบประมาณปกติ จ านวน ๙๑๙.๒๐ ล้านบาท และงบกระตุ้นเศรษฐกิจ จ านวน ๕๔๗.๙๘ ล้านบาท ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 
  ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงพลังงานแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน (Memorandum of Understanding between 
the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Energy of the Russian Federation on Energy 
Cooperation) 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๓ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญเพื่อให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม
หรือโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจกรรมหรือโครงการด้วย 
และในการด าเนินงานตามบันทึกความเข้าใจฯ อาทิ การส ารวจไฮโดรคาร์บอน การก่อสร้างและการใช้โครงสร้างพื้นฐานส าหรับ  
การขนส่ง การเก็บ การจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ า ควรท าการศึกษาอย่างรอบด้าน และปฏิบัติตามขั้นตอน 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในประเทศอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือน าไปสู่ประเด็นด้านการค้า 
ให้มีการพิจารณาถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ยุติธรรม และการชดเชยที่เหมาะสมในกรณีที่ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การด าเนินกิจกรรมควรด าเนินการในลักษณะที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความมั่นคงทางอาหาร 
ทรัพยากรน้ า และทรัพยากรป่าไม้ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป และให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๑ 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ  แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..)  
  พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ของกระทรวงการคลัง ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญ    
เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีการรับมรดก และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ ให้สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย ดังนี้ 
                    ๑.๑ กรณีที่ก าหนดให้บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีภูมิล าเนาหรือมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา
สามปีติดต่อกันถึงวันท่ีมีสิทธิรับมรดกนั้น เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามร่างพระราชบัญญัตินี้ นั้น อาจเกิดปัญหาท าให้ชาวต่างชาติที่มี
ภูมิล าเนาในประเทศไทยย้ายออกจากประเทศไทยเพราะไม่ต้องการเสียภาษีดังกล่าว 
                    ๑.๒ ในกรณีที่ผู้รับมรดกมีฐานะยากจน เช่น เกษตรกรได้มรดกเป็นที่นาจากบิดามารดา เพื่ อน ามาประกอบ
อาชีพแต่ไม่มีเงินจะเสียภาษี อาจพิจารณาก าหนดมาตรการบรรเทาภาระภาษีให้เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น ไม่น าทรัพย์สิน     
บางชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรมมาค านวณรวมเป็นฐานภาษี 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังเตรียมจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อก าหนดอัตราภาษีโดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรม รวมทั้งเตรียมจัดท าร่างอนุบัญญัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นแก่การบังคับใช้พระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนด้วย 

 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   

          เร่ือง การแก้ไขปัญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  
(โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ [เรื่อง การแก้ไข
ปัญหายางพารา ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗] จากเดิม งบประมาณในการด าเนิน 
๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่ผู้ประกอบการยาง ในส่วนของค่าใช้จ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้สถาบันการเงิน เห็นสมควรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และธนาคารออมสิน ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามรายจ่ายจริงท่ีจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เห็นสมควรชดเชยเฉพาะอัตราดอกเบี้ย
แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชนที่ขอสินเช่ือในอัตราร้อยละ ๓ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับโครงการภายใต้การช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยไม่รวมรายจ่ายช าระต้นเงินกู้ โดยเพิ่มสาระส าคัญส าหรับโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่ผู้ประกอบการยาง ดังนี ้
                    ๑.๑ ให้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่วยจัดสรรเงินชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ให้กับธนาคารพาณิชย์
ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อชดเชยให้กับผู้ประกอบการยางและเป็นผู้ด าเนินการตั้งค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน ๓๐๐ ล้านบาท 
จากส านักงบประมาณ 
                    ๑.๒ ให้ส านักงบประมาณตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ จ านวน ๑ ล้านบาท ให้แก่กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารก ากับ       
การด าเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

 ๒. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี ้
                    ๒.๑ ให้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบการให้สินเช่ือโครงการสนับสนุน
สินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง ซึ่งเป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กรอบวงเงิน
สินเช่ือ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน ๑ ปี และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓ 
ตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ภายในกรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท โดยให้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใช้จาก
เงินทุนที่เป็นสภาพคล่องของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการให้สินเช่ือโครงการตามนโยบายของรัฐบาล      
แทนการหารายได้ตามปกติ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าว ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และขอท าความตกลง     
ในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ รวมทั้งเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอรับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โครงการ จ านวน ๑ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/

๒๕๕๗ และการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต        
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เป็นรายเขต โดยมีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายเฉลี่ย  
ทั่วประเทศที่ ๙๕๘.๓๑ บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับค่าความหวาน ๑๐ ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 
๕๗.๕๐ บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตันและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิต       
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ ๔๑๐.๗๐ บาทต่อตันอ้อย 
                     ๑.๒ ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ในอัตรา ๙๐๐.๐๐ บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวาน
ที่ ๑๐ ซี.ซ.ีเอส. หรือเท่ากับร้อยละ ๙๗.๖๔ ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ ๙๒๑.๗๓ บาทต่อตันอ้อย และก าหนดอัตรา
ขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๕๔.๐๐ บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย
ขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ เท่ากับ ๓๘๕.๗๑ บาทต่อตันอ้อย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๓ 

                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการทบทวนโครงสร้างการค านวณต้นทุนการผลิตอ้อยที่มี
ความเหมาะสมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เร่งรัดการหาข้อยุติเรื่องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ าตาลทรายทั้งระบบตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) และน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาโดยเร็ว รวมทั้งจัดท าแนวทางเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน      
เพื่อลดความเสี่ยงของการลดต่ าลงของราคาอ้อยจากปริมาณอ้อยล้นตลาด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 



 
นโยบายที่ 

๗ 
 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
      ประชาชนจนีในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. รับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เมื่อวันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในการสั่งซื้อ
ผลิตผลทางการเกษตรของไทย พร้อมทั้งหารือการเตรียมการเยือนของนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ     
ที่จะผลักดันความร่วมมือในการสั่งซื้อผลิตผลทางการเกษตรของไทย รวมทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนารถไฟระหว่างไทย-จีน     
ให้มีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงได้มีการจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย       
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย          
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ เพื่อให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างผู้แทนทั้งสองฝ่ายในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันท่ี ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
                ๒. อนุมัติในหลักการการจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจแบบทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) รับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้มีสาระส าคัญ ดังนี ้
                    ๒.๑ ประเด็นความร่วมมือ ให้แยกเป็น ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร และ (๒) การเช่ือมโยง
เส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถไฟตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๕ 
                    ๒.๒ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะไม่มีการก าหนดเกี่ยวกับการช าระเงินโดยแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตร และในกรณี 
ที่บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้มีผลขัดหรือแย้งกับบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับเดิมที่ทั้งสองฝ่ายเคยได้จัดท าไว้ก่อนหน้านี้ ก็ให้ถือว่า
บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เหนือบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับเดิม หากจ าเป็นต้องยกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับเดิม  
เพื่อให้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ก็ให้ด าเนินการยกเลิกเท่าท่ีจ าเป็น 
                    ทั้งนี้ หากร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง 
จะต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนด าเนินการต่อไปด้วย ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดในการขายข้าวให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนตามข้อตกลงหรือการเจรจา 
ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมทบทวนผลการเปิดตลาดการค้าบริการตามข้อผูกพันชุดที่ ๑-๙ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลง 

ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน   
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมทบทวนผลการเปิดตลาดการค้าบริการตามข้อผูกพันชุดที่ ๑-๙ ของไทย 

ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปประเด็น
ส าคัญได้ ดังนี ้
                ๑. การผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการที่ผ่านมาของไทยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ของประเทศ เนื่องจากข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการของไทยตั้งแต่ชุดที่ ๑-๙ ไทยได้เลือกผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการเฉพาะ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

กิจกรรมย่อย ที่ไทยมีความพร้อมภายใต้สาขาบริการหลักหรือในสาขาที่หน่วยงานของไทยเคยอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย พร้อมท้ังระบุเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจบริการของต่างชาติในไทย 
                ๒. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า การสร้างข้อจ ากัดการใช้สิทธิลงทุนของต่างชาติภายใต้กรอบอาเซียน ท าให้ไทยอยู่ใน
ฐานะที่ไม่ได้เปิดตลาดบริการอย่างแท้จริง อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของตลาดในประเทศ การจ ากัดการแข่งขัน  
อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการภายในประเทศไม่มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง เป็นการจ ากัดทางเลือกของผู้บริโภคภายในประเทศ   
ที่จะเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และไทยจะขาดโอกาสในการเป็น Hub ได้อย่างแท้จริง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ คร้ังท่ี ๓๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture 
and Forestry : AMAF) ครั้งที่ ๓๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้
กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (AMAF Plus Three) ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีน ด้านสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (ASEAN-China Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection and Quarantine) (SPS Cooperation) 
ครั้งท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เมืองเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส าหรับผลการประชุมอาเซียน
ด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งท่ี ๓๖ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ในปี ๒๕๕๘ และมอบหมายให้ ASEAN Sectoral Working Group ที่เกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน Key Deliverable 
ตามก าหนดเวลา พร้อมจัดท าตัวช้ีวัดเพื่อติดตามการด าเนินงาน รวมทั้งเห็นชอบให้มีการทบทวน ปรับโครงสร้าง และกลไกการด าเนินงาน
ภายใต ้AMAF 
                ๒. ที่ประชุมเห็นชอบมาตรฐานและเอกสารต่าง ๆ อาทิ แผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน 
และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ มาตรฐานพืชสวนของอาเซียน (เมล็ดโกโก้ เห็ดนางฟ้า ถ่ัวลิสง 
น้อยหน่า มันฝรั่ง มะขามหวาน และ ชา) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจรับรองวัคซีน     
ของกรมปศุสัตว์ มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรส าหรับฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มไก่ ไข่ของอาเซียน และคู่มือการปฏิบัติ  
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีดีของอาเซียน 
                ๓. การประชุมอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ ๓๗ จะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในเดือน
กันยายน ๒๕๕๘ 
                ๔. รัฐมนตรีอาเซียนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ      
ในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)]  
  และร่างพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกบัการขยายขอบเขตความคุ้มครอง  
  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม) รวม ๒ ฉบับ 
          คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... [ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคี  
พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)] และร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขยาย
ขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม) รวม ๒ ฉบับ 
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาตัดบทบัญญัติที่ซ้ าซ้อนและให้รวมร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๒ ฉบับเป็นฉบับเดียวกัน โดยให้เชิญกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมพิจารณาด้วย       
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร 

แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้กระทรวงการคลัง โดยส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
(สพพ.) ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนิน
โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
ในส่วนแหล่งที่มาของเงินทุน รูปแบบ วิธีการ และเง่ือนไขทางการเงิน จ านวนไม่เกิน ๑,๙๗๗ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินให้เปล่า 
(ร้อยละ ๒๐) จ านวนไม่เกิน ๓๙๕.๔๐ ล้านบาท และเงินกู้ (ร้อยละ ๘๐) จ านวนไม่เกิน ๑,๕๘๑.๖๐ ล้านบาท ให้เป็นไปตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรประสานกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการพิจารณาหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยในเบื้องต้นอาจร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในโอกาส
การลงทุน และก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศและส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ประกอบการเตรียมการเดินทางไปเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีต่อไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016 : ASEAN Seafood 

for the World 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ASEAN Fisheries and 
Aquaculture Conference and Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World และอนุมัติโครงการจัดงาน ASEAN Fisheries 
and Aquaculture Conference and Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานฯ ให้กรมประมงพิจารณาด าเนินการภายในกรอบวงเงิน ๓๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท 
โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับไว้แล้ว จ านวน ๑๕,๗๖๑,๖๐๐ บาท และหากมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณต่อไป    
ให้กรมประมงเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐท่ีเห็นควรใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพจัดงาน แสดงข้อมูล
และแผนงานในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมงของไทย ตลอดถึงแนวทางการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
อย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืน และควรประมาณการจ านวนผู้เข้าร่วมงานและจ าแนกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ผลิต ผู้ส่งออก  
ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ และนิสิต นักศึกษา เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดรายละเอียดของงาน
ให้สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ เห็นควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานให้อยู่ในเกณฑ์        
ที่คุ้มค่าและโปร่งใส ค่าเช่าสถานท่ีจัดงาน และให้มีการส ารวจราคาและเปรียบเทียบศูนย์แสดงสินค้าหรือนิทรรศการหลาย ๆ แห่ง 
และให้มีการประมาณการรายได้จากสิทธิประโยชน์ การตลาด การโปรโมท การโฆษณาจากผู้สนับสนุนการจัดงาน รวมทั้งรายได้
จากค่าเช่าบูธการจัดงานของผู้ประกอบการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ ๑๔ และการประชุมอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN 
Telecommunications and IT Ministers Meeting : ASEAN TELMIN) ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทย 
โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก าหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร 
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยในการเข้าสู่ Digital Economy และการเช่ือมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารในกระบวนการน าเข้า ส่งออก
สินค้าเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ (National Single Windows : NSW) ในที่ประชุมดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ข้อหารือในระหว่างการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี ๒๒ และการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๕ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบข้อหารือในระหว่างการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (เรื่อง การเสนอเรื่องเกี่ยวกับ
รายงานการเดินทาง ผลการเยือน และการประชุมเจรจาหารือของนายกรัฐมนตรี) 
                ๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕) อนุมัติในหลักการการจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจแบบทวิภาคีระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรและการเช่ือมโยง
เส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถไฟตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๕ นั้น ในระหว่างการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
และได้พูดคุยถึงเรื่องการจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ขณะนี้ได้เจรจา
กับทางฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดเส้นทางรถไฟแล้ว โดยร่างเอกสารบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดขั้นสุดท้ายและจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ (วันศุกร์ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) รวมทั้งรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับร่างบันทึก
ความเข้าใจด้านการค้าสินค้าเกษตร โดยได้มีการก าหนดชนิดของสินค้าทางการเกษตรด้วยแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้กระทรวง
คมนาคมและกระทรวงพาณิชย์น าร่างบันทึกความเข้าใจทั้ง ๒ ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ทจ ๓     
เร่ือง  รายงานผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี ๒๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผล
การประชุมที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี    
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (เรื่อง การเสนอเรื่องเกี่ยวกับรายงานการเดินทาง ผลการเยือน และการประชุมเจรจาหารือของ
นายกรัฐมนตรี) ส าหรับสาระส าคัญของการประชุมฯ จีนในฐานะเจ้าภาพการประชุมได้ก าหนดหัวข้อหลักของการประชุม คือ  การสร้าง
อนาคตด้วยความเป็นหุ้นส่วนในเอเชีย-แปซิฟิก (Shaping the Future through Asia-Pacific Partnership) โดยเน้นการหารือ
ความร่วมมือภายใน ๓ ประเด็นส าคัญ ได้แก่ (๑) การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (๒) การส่งเสริมการพัฒนาอย่างมี
นวัตกรรม การปฏิรูปเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโต และ (๓) การเสริมสร้างความเช่ือมโยงอย่างครอบคลุมและการพัฒนา



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

โครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของการหารือทวิภาคี นายกรัฐมนตรีได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าต่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อมและขนาดเล็ก (SMMEs) รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมให้ SMMEs สามารถได้รับประโยชน์ในการเปิดเสรีทางการค้า
ได้อย่างแท้จริง โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริม SMMEs โดยก าหนดให้เป็นวาระของชาติ ให้มีการลงทะเบียน 
SMMEs และตั้งกองทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและช่วยแก้ปัญหาที่ SMMEs ประสบ เช่น การเข้าถึงเงินทุน และแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน ์
นอกจากน้ี การเปิดเสรีต้องค านึงถึงความแตกต่างในระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศด้วย อีกทั้งย้ าถึงนโยบายการปฏิรูปของไทย 
ซึ่งให้ความส าคัญกับการสร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบรรยากาศที่เอื้อ  
ต่อการค้าและการลงทุน ซึ่งจะส่งเสริมให้ SMMEs และทุกภาคส่วนของสังคมมีศักยภาพ และสามารถใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรี
ทางการค้าและการลงทุนได้อย่างเต็มที่ ส าหรับการด าเนินการของเอเปคในปี ๒๕๕๘ ฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค  
ปี ๒๕๕๘ โดยจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ๖ สาขา ได้แก่ การค้า 
การคลัง การคมนาคม การปฏิรูปโครงสร้าง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พลังงาน และมีก าหนดจัดการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจ
เอเปค ครั้งท่ี ๒๗ ณ กรุงมะนิลา 
                ๒. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ   
ในภูมิภาค ซึ่งมีความคืบหน้า ๓ ประการ คือ 
                    ๒.๑ การผลักดันการจัดตั้งเขตการค้าเสรี FTAAP (Free Trade Area of the Asia Pacific) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี ๒๐๑๖ (๒๕๕๙) จะเพิ่มรายได้ประมาณร้อยละ ๔.๙ ของมูลค่า GDP ของไทยในปี ๒๐๒๕ (๒๕๖๘) 
                    ๒.๒ ไทยเสนอตัวเป็นผู้น าผลักดัน SME เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มในการผลิต (Global Value Chain) ในสาขาเกษตร 
ที่เช่ือมโยงผลผลิตเกษตรและอาหาร ซึ่งจะท าให้ไทยสามารถก าหนดทิศทางนโยบายของเอเปคเพื่อดึงเกษตรกรและนักธุรกิจการเกษตร
ของไทยเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของโลก อันจะส่งผลพัฒนาภาคเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
                    ๒.๓ ไทยสนับสนุนการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Connectivity) โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือ  
ให้เข้าสู่ระบบท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การอ านวยความสะดวกทางการค้า
ของไทย 
 
มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
             ๑. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมสุดยอด
อาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๑๒ การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๗ การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ ๖     
การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ การประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขงอาเซียน-ญี่ปุ่น การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) 
ครั้งท่ี ๙ การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งท่ี ๒ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดฯ ในครั้งนี้ 
และไทยได้มีข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ อาทิ การส่งเสริมความเช่ือมโยง โดยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดน 
การให้ความส าคัญกับวาระประชาชน การพิจารณาทิศทางในอนาคตของประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ และข้อเสนอในการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามเรื่องการเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของอีโบลา การต่อต้าน
การค้ามนุษย์ การส่งเสริม SMEs และการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบบทบาทของไทย
ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนที่ผลักดันให้บรรลุการจัดท าแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้โดยเร็ว รวมทั้ง        
มีการขยายประเด็นที่เป็นจุดยืนร่วมกัน และมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สามารถด าเนินการได้ทันที   
และนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอาเซียน คู่เจรจา และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนที่เข้าใจสถานการณ์        
การเมืองไทยในปัจจุบันด้วย 
                ๒. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการประชุมที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามนัย    
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (เรื่อง การเสนอเรื่องเกี่ยวกับรายงาน การเดินทาง ผลการเยือน และการประชุม
เจรจาหารือของนายกรัฐมนตรี)  
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้น ามิตรประเทศระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๕ และ 
  การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้น ามิตรประเทศระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการหารือดังกล่าวไปปฏิบัติ และติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (เรื่อง การเสนอเรื่องเกี่ยวกับรายงานการเดินทาง ผลการเยือน และการประชุม
เจรจาหารือของนายกรัฐมนตรี) โดยผลการหารือสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การหารือกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้จัดการฝึกผสมร่วมภายใต้รหัส “ไมตรี” ระหว่างกองทัพ
ของทั้งสองประเทศ โดยไทยเห็นด้วยกับข้อเสนอของอินเดียที่จะให้มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีและจัดท าอนุสัญญาว่าด้วย
การยกเว้นภาษีซ้อนระหว่างกัน ในขณะที่อินเดียแสดงความสนใจในข้อเสนอของไทยให้อินเดียเข้าร่วมในโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึก
และนิคมอุตสาหกรรมทวาย และรับที่จะเร่งรัดงานปรับปรุงถนนเช่ือมอินเดีย -เมียนมา-ไทย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งเสนอให้   
ทั้งสองฝ่ายจัดท าแผนปฏิบัติการ (Work Plan) การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อให้เกิดผลคืบหน้าเป็นรูปธรรม 
                ๒. การหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะหารือถึงแนวทางและรูปแบบความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระบบการขนส่งทางราง โดยให้หารือในรายละเอียดเพิ่มเติมในคณะท างานความร่วมมือระบบรางไทย-ญี่ปุ่นต่อไป ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้แสดง
ความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในเรื่องพลังงานและการบริหารจัดการน้ า รวมทั้งขอบคุณที่ไทยลดพื้นที่ควบคุมการน าเข้าอาหารปนเปื้อน
สารกัมมันตรังสี จาก ๘ จังหวัด เหลือ ๓ จังหวัด และขอให้ไทยยกเลิกมาตรการดังกล่าวทั้งหมดในโอกาสแรก  ซึ่งนายกรัฐมนตรี  
รับที่จะพิจารณา นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นรับท่ีจะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาไทยมากขึ้น และขอบคุณรัฐบาลไทยที่ตั้ง
กองทุนดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมทั้งกล่าวสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปในไทยและแสดงความพร้อมที่จะส่งผู้ทรงคุณวุฒิ      
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อคิดเห็น 
                ๓. การหารือกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ฝ่ายเกาหลีขอให้รัฐบาลไทยดูแลธุรกิจของเกาหลี โดยเฉพาะ    
การเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการน้ าของบริษัท K-water และการแก้ไขอุปสรรคการน าเข้าเหล็กจากเกาหลี ซึ่งนายกรัฐมนตรี    
รับที่จะพิจารณา โดยขอให้ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของเกาหลีขยายการลงทุนในไทย และให้ชาวเกาหลี มาท่องเที่ยวประเทศไทย     
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เกาหลีได้ย้ าค าเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน -เกาหลี ที่นครปูซาน ในโอกาส
ครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลี 
                ๔. การหารือกับนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เพิ่มการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและ
ใช้กลไกที่มีอยู่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยรัสเซียประสงค์ที่จะให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (JC) ไทย-รัสเซีย
ในโอกาสแรก และเห็นพ้องให้เพิ่มความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ โดยรัสเซียประสงค์จะขาย
อาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียให้ไทยมากขึ้น และยินดีสนับสนุนการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยตามค าร้องขอของไทย  
รวมทั้งได้ขอไทยเพิ่มการน าเข้าน้ ามันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียด้วย ส่วนไทยได้ขอให้รัฐบาลรัสเซียสนับสนุนให้ชาวรัสเซียเดินทาง
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากข้ึน และพร้อมดูแลความปลอดภัย 
                ๕. การหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติ นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงและตอบข้อห่วงกังวลของเลขาธิการสหประชาชาติ
เกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐบาลไทย รวมทั้งการด าเนินการของรัฐบาลไทยในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาคมระหว่างประเทศ 
อาทิ ในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ การปกป้องสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการค้ามนุษย์ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสอีโบลา โดยเลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องขอให้ไทยและอาเซียนสนับสนุน
เพิ่มเติมต่อการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสอีโบลา การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งได้กล่าวสนับสนุนการสมัคร   
รับเลือกตั้งของไทยในต าแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วย 
 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยกลไกความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนส าหรับการเตรียมการ และ

การจัดการน้ ามันร่ัวไหลร่วมกัน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

           ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยกลไกความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนส าหรับการเตรียมการ และ
การจัดการน้ ามันรั่วไหลร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการเสริมสร้าง          
ขีดความสามารถในการป้องกันและขจัดมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ ามัน พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือและความช่วยเหลือในการควบคุม
และขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นในภูมิภาค โดยประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และประเทศสมาชิก
ตกลงที่จะร่วมกันพัฒนากลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการเพื่อสร้างความสามารถและขีดความสามารถของสมาชิกประชาคมอาเซียน 
รวมถึงการเริ่มการอบรมร่วมหรือการฝึกร่วมเพื่อยกระดับการเตรียมการความร่วมมือและการประสานงานระหว่างบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ
โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในการขจัดคราบน้ ามันของภาคีทั้งหมด การแบ่งปันข้อมูลเพื่อเพิ่มระดับของการเตรียมการกรณีอุบัติการณ์
น้ ามันรั่วไหล และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ที่ไม่ใช่
สาระส าคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคมสามารถด าเนินการได้โดยประสานกับ        
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมหรือผู้แทนส าหรับการลงนามดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับค าแปลภาษาไทยของ     
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในย่อหน้าแรก ขาดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และข้อบทที่ ๒ ขอบเขตของความร่วมมือ (ซี) พัฒนา
แผนรับมือฉุกเฉินกรณีน้ ามันรั่วไหล เพื่อร่วมกัน และบูรณาการการรับมืออุบัติการณ์น้ ามันรั่วไหล ควรระบุให้ครอบคลุมว่า ทุกชาติ
สมาชิกต้องจัดท าแผนป้องกันระยะยาว และแผนฉุกเฉินที่ครอบคลุมการรั่วไหลของน้ ามันในทุกระดับ รวมถึ งให้มีการซ้อม
แผนปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอด้วย โดยควรมีมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ควรมีศูนย์ข้อมูลกลางทางด้านการเตรียมการ
และการขจัดน้ ามันรั่วไหลของแต่ละประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ ามันรั่วไหลที่ผ่านมาของประเทศไทยเพื่อน าเสนอต่อ    
ที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Minister Meeting : ATM) ครั้งท่ี ๒๐ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบแผนฉุกเฉินเพ่ือประสานงานและการจัดการอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในแม่น้ าล้านช้าง - 

แม่น้ าโขง และระเบียบว่าด้วยการจัดการค้นหาและช่วยเหลือ การกู้ภัย และการเคลื่อนย้ายซากเรือในแม่น้ าล้านช้าง- 
แม่น้ าโขง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบแผนฉุกเฉินเพื่อประสานงานและการจัดการอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในแม่น้ าล้านช้าง-
แม่น้ าโขง และระเบียบว่าด้วยการจัดการค้นหาและช่วยเหลือ การกู้ภัย และการเคลื่อนย้ายซากเรื อในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง      
มีสาระส าคัญเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือในแม่น้ าโขงตอนบนเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ภาคีความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าส าคัญ 
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการใช้ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ   
ประตูการค้าหลักและการเช่ือมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศภาคีความตกลงฯ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 
                    ๑.๓ เห็นชอบให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานปฏิบัติและประสานงานหลักในการด าเนินการ
ตามแผนฉุกเฉินเพื่อประสานงานและการจัดการอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง และระเบียบว่าด้วย
การจัดการค้นหาและช่วยเหลือ การกู้ภัย และการเคลื่อนย้ายซากเรือในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

                    ๑.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนส าหรับการลงนามเอกสารทั้งสองฉบับ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาตรวจสอบถ้อยค าที่ใช้ในร่างเอกสารทั้งสองฉบับให้มีความสอดคล้องชัดเจนยิ่งขึ้น และตรวจสอบ
การใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในขั้นตอนการน าแผนฉุกเฉินดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ควรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการร่วมเพื่อประสานการด าเนินการตามความตกลงสี่ฝ่ายว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง -แม่น้ าโขง 
พิจารณาข้อก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนในทางปฏิบัติให้ชัดเจน โดยค านึงถึงอธิ ปไตยและกฎหมายของแต่ละภาคีสมาชิก 
รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือไปสู่ในระดับการฝึกอบรมร่วม การสนับสนุนอุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ และ    
การแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินเรือ ตลอดจนการก าหนดหลักเกณฑ์ของเรือขนส่งน้ ามันและสินค้าอันตราย
ให้เป็นมาตรฐานสากล ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับการเช่ือมโยง (Connectivity) ด้านการคมนาคมและการขนส่ง
ทางน้ า ในการประชุมเพื่อลงนามเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินเพื่อประสานงานและการจัดการอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในแม่น้ า
ล้านช้าง-แม่น้ าโขง และระเบียบว่าด้วยการจัดการค้นหาและช่วยเหลือ การกู้ภัย และการเคลื่อนย้ายซากเรือในแม่น้ าล้านช้าง -
แม่น้ าโขง เพื่อน าไปสู่การพิจารณาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและ      
การขนส่งทางน้ าภายในกลุ่มประเทศภาคีและในภูมิภาคต่อไปในอนาคต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  แนวทางการส่งเสริมการจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) และบริษัทการค้า

ระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) 
และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล) 
เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ IHQ รูปแบบธุรกิจ เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร
เทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือ        
ในต่างประเทศ รวมถึงการประกอบกิจการในลักษณะบริษัทการค้าระหว่างประเทศด้วย หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้สิทธิประโยชน์ 
ได้แก่ ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท มีวิสาหกิจในเครือหรือสาขาที่ให้บริการ ในต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ประเทศ
ในวันท่ีจดแจ้ง และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับ IHQ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาท/ปี ในประเทศไทย 
                    ๑.๒ ITC รูปแบบธุรกิจ เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพื่อมุ่งเน้นประกอบกิจการจัดซื้อและการขาย
สินค้า วัตถุดิบ และช้ินส่วน (Trading) เป็นส าคัญ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่นิติบุคคลในต่างประเทศ โดยอาจะเป็น      
การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ โดยที่สินค้าดังกล่าวไม่ได้น าเข้ามาในประเทศไทย (OUT-OUT) หรือการจัดซื้อสินค้า      
ในประเทศและขายให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ (IN-OUT) หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ได้แก่ ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า      
๑๐ ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งเกี่ยวกับกิจการของ ITC อย่างน้อย ๑๕ ล้านบาท/ปี ในประเทศไทย 
                ๒. ส าหรับมาตรการส่งเสริมและมาตรการลดหย่อนภาษีซึ่งเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดตามขั้นตอนของข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่อยู่ใน
อ านาจของคณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอขอความเห็นชอบก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล      

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ มีสาระส าคัญคือ รัฐบาลไทยตกลงให้รัฐบาลจีนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตาม “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕” โดยเฉพาะโครงการ
รถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน (Standard Gauge) เส้นทางหนองคาย-โคราช-แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด (ประมาณ ๗๓๔ กิโลเมตร) 
และเส้นทางแก่งคอย-กรุงเทพฯ (ประมาณ ๑๓๓ กิโลเมตร) ซึ่งเป็นโครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานโครงการแรกของไทย    
โดยทั้งสองฝ่ายจะใช้ความร่วมมือในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลในการด าเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าว และให้เสนอร่างบันทึก    
ความเข้าใจฯ เพื่อขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฯ แล้ว 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญในร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงหลักการและสาระส าคัญ 
ให้กระทรวงคมนาคมสามารถหารือกับกระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ความร่วมมือในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลในการด าเนินโครงการฯ เป็นการลงทุนขนาดใหญ่และมีวงเงิน
งบประมาณสูง จึงเห็นควรด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนด าเนินโครงการต่อไป และเพื่อให้การด าเนินงานภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นไปอย่างรอบครอบ เกิดความโปร่งใส 
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบรางของประเทศ เห็นควรพิจารณาความสอดคล้องของแผนการพัฒนาระบบรางขนาดมาตรฐาน
ของประเทศกับแผนการพัฒนาระบบรถไฟของประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตอนใต้) การเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการพัฒนารถไฟขนาดมาตรฐานในระดับความเร็วต่าง ๆ การพิจารณาก าหนดรูปแบบการร่วมลงทุน
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการพัฒนาที่ดินตามแนวเส้นทาง การก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งการสงวนสิทธิของรัฐบาลไทยในการพิจารณารูปแบบการลงทุนจัดหาขบวนรถ ผู้ให้บริการเดินรถและบ ารุงรักษาที่เหมาะสม
ตามขั้นตอนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน     
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร มีสาระส าคัญโดยสรุป คือ ในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลจีนพร้อมท่ีจะลงนามสัญญาการซื้อข้าว
จากไทย โดยเป็นข้าวใหม่ จ านวน ๑ ล้านตัน และข้าวในสต็อกของรัฐบาลไทยอีก จ านวน ๑ ล้านตัน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙ 
นอกจากนี้ จีนยังได้ตกลงในหลักการที่จะซื้อยางพาราจากไทย จ านวน ๒ แสนตัน และในช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติตาม     
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของไทย จีนตกลงที่จะเพิ่มการซื้อข้าวและ/หรือสินค้าเกษตรอื่น ๆ จากไทย  
ในแต่ละปี ที่ราคาตลาดโลก เพิ่มมากกว่าปริมาณการค้าเฉลี่ยต่อปีที่มีอยู่ในรอบห้าปีย้อนหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับแก้ร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ โดยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงหลักการและสาระส าคัญ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
                ๒. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
หรือผู้แทนส าหรับการลงนามดังกล่าว 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายที่ 
๘ 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
      
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

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 

  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่งพิจารณาปรับปรุงให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ     
และการสื่อสาร และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีบทบาท    
ในการก ากับดูแลการสื่อสารเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการดูแลสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งปรับปรุงให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) มีการจัดองค์กรที่เหมาะสม มีศักยภาพในการหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง มีกระบวนการ
ท างานท่ีประสานกับหน่วยงานด้านนโยบาย ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้บริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับผู้ให้บริการอื่นที่เป็นธนาคาร
พาณิชย์ (Bank) และที่มิได้เป็นธนาคารพาณิชย์ (Non-bank) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขออนุมัติงบลงทุนโครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และให้บริการ    

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. งบลงทุนโครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และให้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) จ านวน ๑,๔๘๐.๐๐๐ ล้านบาท 
ประกอบด้วย งบลงทุนโครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล วงเงินลงทุน จ านวน 
๗๕๒.๐๐๐ ล้านบาท และงบลงทุนโครงการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ วงเงินลงทุน จ านวน 
๗๒๘.๐๐๐ ล้านบาท ตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ บมจ. อสมท ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งพิจารณาโครงสร้าง รูปแบบ กลไก การก ากับดูแลการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะ
เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในสาขาสื่อสารโทรคมนาคม  
ที่มีการแข่งขันเสรีสามารถด าเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรให้ บมจ . อสมท 
ให้ความส าคัญกับการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างของโครงการมีการแข่งขันจากผู้ประกอบการ
หลายราย และให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
แผนกลยุทธ์ด้านการตลาดในเชิงรุก ศึกษาและวิจัยตลาดในเชิงลึก พัฒนาเป้าหมาย ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจ   
แก่ผู้ประกอบการทั้งด้านคุณภาพการให้บริการและความมั่นคงของระบบในระยะยาว และควรปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นหน่วย
ธุรกิจโดยแยกบัญชีของแต่ละธุรกิจให้ชัดเจน รวมทั้งให้จัดท าแผนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และแผนการบริหารทรัพยากร
โครงข่ายเพื่อควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และให้จัดท าแผนปรับปรุงพื้นที่
สถานีโทรทัศน์โครงข่ายวิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคให้สามารถรองรับการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุดิจิ ตอล         
ได้ในอนาคต ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 



 

นโยบายที่ 
๙ 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 



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

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
เร่ือง      มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติในเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญและได้ข้อยุติแล้ว จ านวน ๑๒ เรื่อง และการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗      
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ ได้มีมติในเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญและได้ข้อยุติแล้ว จ านวน ๑๘ เรื่อง ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. ให้ทุกส่วนราชการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบที่ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ด าเนินการแล้ว เพื่อให้ประชาชน
และผู้สนใจได้ทราบการด าเนินงานของรัฐบาลอย่างถูกต้องโดยทั่วกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงการอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบด้านต่าง ๆ และอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้า
ของการด าเนินโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วย 
 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เร่ือง     ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ในท้องท่ีจังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา   พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ๒ ฉบับ เพื่อก าหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
และเพื่อให้สามารถควบคุมการก่อสร้าง การกระท าหรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้อมเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
พ.ศ. ....  
                    ๑.๒ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. .... 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงานที่เห็นควรตัดข้อความ “ทั้งนี้ ให้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
และให้เสนอคณะกรรมการตามข้อ ๑๔ ให้ความเห็นและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป” เนื่องจากเป็นการซ้ าซ้อนกับกระบวนการ
ศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
(EHIA) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  การแสดงเจตจ านง (Pledge) การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี ้
                ๑. การแสดงเจตจ านงการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) โดยเสนอตัวเลขของ
ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นช่วง (Range) ระหว่างร้อยละ ๗-๒๐ 
                ๒. หนังสือแสดงเจตจ านงการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation 
Actions : NAMAs) และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยื่นหนังสือแสดงเจตจ านงฯ ต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) 
ต่อไป 
                ๓. ให้คณะผู้แทนไทยสามารถแจ้งข้อมูลเรื่องการแสดงเจตจ านงการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม   
ของประเทศ (NAMAs) รวมทั้งตัวเลขศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างร้อยละ ๗-๒๐ ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๐ (Conference of the Parties : COP 20) รวมทั้งในการหารือ
แบบทวิภาคีและพหุภาคีได้ 
 



 

นโยบายที่ 
๑๐ 

 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
         คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ภาษีเงินได้จากการรับให้) และร่างพระราชบัญญัติภาษี
การรับมรดก พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านการต่างประเทศ กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะไปประชุมระดับนานาชาติ และจะเสนอตัว    
ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานหรือการประชุมระดับนานาชาติต่าง ๆ  ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อน 
และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) เร่งรัดด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับ     
การจ่ายเงินให้แก่ชาวนาและเกษตรกรชาวสวนยางโดยเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อ ให้ชาวนารายย่อย     
ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงได้รับประโยชน์โดยตรงและทั่วถึงต่อไป 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

                ๓. ด้านสังคม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล การพนัน การค้าประเวณี รวมทั้งให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และส านักงานต ารวจแห่งชาติเร่งรัดด าเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ให้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การแข่งมอเตอร์ไซค์ตามถนน (เด็กแว้น) 
โดยพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย เช่น ให้ผู้ที่ถูกด าเนินคดี       
ท ากิจกรรมบริการสาธารณะในงานท่ีถนัด ควบคุมความประพฤติและฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถมีอาชีพเมื่อได้รับการปล่อยตัว 
                ๔. ด้านอื่น ๆ 
                    ๔.๑ เนื่องด้วยขณะนี้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศอยู่ในภาวะประสบภัยพายุฝน น้ าท่วม ดินถล่ม 
คลื่นลมแรง ดังนั้น ให้ทุกส่วนราชการโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่เร่งดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก   
ภาวะอุทกภัยตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว ทันการณ์ และให้มุ่งเน้นการฟื้นฟูความเสียหายของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งให้มี
การติดตามผลการด าเนินการด้วย 
                    ๔.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และ
สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนรับทราบถึงผลกระทบในแต่ละพื้นที่อันเนื่องจากภัยแล้ง โดยก าหนดมาตรการเตรียมความพร้อม
รองรับปัญหาภัยแล้งท่ีอาจสร้างความเสียหายกับพืชผลทางเกษตรและปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเร็ว และ
รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
            ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านการต่างประเทศ 
                    ๑.๑ ในการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบพิจารณาอย่างรอบคอบ
ถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการตามข้อผูกพันในสาระของความตกลงและความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
ทั้งนี้ หากการลงนามในความตกลงใดจะเป็นการผูกพันให้ประเทศไทยต้องด าเนินการที่อาจมีความเสี่ยงอันก่อใ ห้เกิดผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญในอนาคต ก็ควรก าหนดข้อสงวนหรือชะลอการลงนามในความตกลงนั้น ๆ ไปก่อน 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงแรงงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การค้ามนุษย์ การท าประมงผิดกฎหมาย และการปรับปรุงพื้นที่ควบคุมผู้ลี้ภัย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของนานาชาติ โดยหากจ าเป็นอาจตั้งคณะกรรมการเพื่อก ากับและเร่งรัด
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
                ๒. ด้านพลังงาน ให้กระทรวงพลังงานสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนแก่ประชาชนเกี่ยวกับการให้สัมปทานปิโตรเลียม
ในประเทศไทย และให้เร่งพิจารณาทบทวนโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่ได้มีการด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนดว่าสมควรด าเนินการอย่างไรต่อไป เพ่ือให้มีการผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตามเป้าหมาย แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบโดยด่วนด้วย 
                ๓. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๓.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้เพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายปรับขึ้นราคาของสินค้าอุปโภคและบริโภค นั้น          
ให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามและก ากับดูแลระดับราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผน  
การด าเนินงานจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ พื้นที่ชายแดน ส าหรับการด าเนินการในปี ๒๕๕๘ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย
ในประเทศไทย โดยจัดแยกตามประเภทของธุรกิจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการให้การสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพ SMEs ไทย
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน และสามารถเป็นห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่และพัฒนาไปถึงระดับภูมิภาคได้ในอนาคต 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

                ๔. ด้านสังคม 
                    ๔.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการคัดค้าน      
การด าเนินการของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
ดังกล่าวโดยเร็ว รวมทั้งติดตามและแก้ปัญหาเช่นเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่นที่มีการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เช่น จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                    ๔.๒ ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งด าเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินท ากิน
และที่อยู่อาศัยโดยเร็ว และให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการในระยะแรกให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
                ๕. ด้านอื่น ๆ 
                    ๕.๑ ให้กระทรวงการคลัง (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) ก าหนดแนวทางในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในราคาที่ใกล้เคียงกันได้ เช่น การปรับปรุงวิธีการก าหนดราคาจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลต้นทาง การจัดจ าหน่ายในรูปแบบสหกรณ์ 
เป็นต้น 
                    ๕.๒ ให้ส่วนราชการที่มีหน่วยงานในระดับพื้นที่ก าหนดแผนลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่ต่าง ๆ โดยจัดเตรียมข้อมูล
และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่และการด าเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้น ๆ เช่น การให้บริการ    
ด้านสุขภาพ การจัดระเบียบที่ดิน การบริหารจัดการสินค้าเกษตร และน าไปชี้แจงและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในระหว่าง       
การลงพื้นที่ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและปัญหาจากประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อน ากลับมาแก้ไขต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านความมั่นคง 
                    ๑.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก ากับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดูแลเกี่ยวกับการน าเสนอความเห็น
ต่อสาธารณะของประชาชน กลุ่มนักศึกษา นักวิชาการต่าง ๆ โดยความเห็นหรือข้อเสนอแนะควรเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศ
และเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
                    ๑.๒ ตามที่รัฐบาลได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อท าหน้าที่
พิจารณาออกใบอนุญาตท างานช่ัวคราวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้วนั้น ในระยะต่อไปให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จขยายการด าเนินการออกใบอนุญาต
ท างานช่ัวคราวให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และการค้าการลงทุนของไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับภาคเอกชนของไทยที่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการลงทุนในประเทศต่าง ๆ แล้วจัดท าเป็นข้อมูลส่งให้
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการหารือทวิภาคีร่วมกับประเทศต่าง ๆ ต่อไป 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ได้มีการท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมศึกษาเกี่ยวกับ Bloom Energy Server (Bloom Box) 
เพื่อพิจารณาน ามาเป็นทางเลือกหนึ่งของการผลิตพลังงานเพื่อใช้ในประเทศไทยต่อไป 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและสาธารณะเกี่ยวกับ
สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในขณะนี้ และเร่งก าหนดมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
                    ๒.๖ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือคุ้มครองการด าเนินการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ แล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป และให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาก าหนดมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

ของสินค้าหรือบริการที่มีการซื้อขายโดยตรงต่อผู้บริโภคโดยทั่วไป และซื้อขายโดยผ่านช่องทางในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้บริโภค 
                ๓. ด้านสังคม 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการโรคเอดส์ของไทย     
ที่ประสบความส าเร็จ รวมทั้งให้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เตรียมความพร้อม
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังโรคทั้งในคนและในสัตว์ และแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค 
                    ๓.๔ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดมาตรการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และสร้างการรับรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
ภัยของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทขยะและวิธีการจ ากัดขยะประเภทดังกล่าว 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ให้ทุกส่วนราชการจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานของรัฐบาลเฉพาะเรื่องที่มีผลสัมฤทธิ์แล้ว
และเรื่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินการเฉพาะเท่าที่จ าเป็นให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
                    ๔.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยและส านักงบประมาณร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยน าข้อมูล  
ที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ด าเนินการส ารวจไว้มาใช้ประกอบการพิจารณา แล้วก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ
ที่ระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิในช่วงเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน รวมทั้งให้ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๓-๖ เดือน และเสนอผลความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์ 
                    ๔.๓ ให้ทุกส่วนราชการควบคุมการก่อสร้างโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ โดยให้ศึกษาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างละเอียดรอบคอบและเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ
ของพื้นที่ก่อสร้าง 
                    ๔.๔ ให้รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก ากับให้กระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติพจิารณา 
โดยเฉพาะในประเด็นการคงอยู่ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวด้วย 
                    ๔.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการเร่งรัดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หากมีประเด็นปัญหา
ในข้อกฎหมาย ให้เสนอส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา แล้วจัดท าเป็นข้อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป 
                    ๔.๖ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและทุกส่วนราชการเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยการตั้งปณิธานที่จะท าความดี
อย่างน้อย ๑ อย่างที่เป็นประโยชน์ท้ังแก่ตนเองและสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่จังหวัด (Area Based) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การบูรณาการแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัด และอ าเภอ เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน (Demand side) ได้รับการตอบสนองจากแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ (Supply side)         
ให้ส่วนราชการที่มีแผนงาน/โครงการลงไปปฏิบัติในพื้นที่แจ้งแผนงาน/โครงการทุกรายการให้จังหวัดทราบ เพื่อพิจารณา        



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและความต้องการของประชาชนในด้านพื้นที่และห้วงเวลาด าเนินการ และให้คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมีอ านาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่และหรือห้วงเวลาด าเนินการของแผนงาน/โครงการดังกล่าวได้ 
                    ๑.๒ ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจที่จะด าเนินการแผนงาน/โครงการ (Supply side) ในพื้นที่จังหวัดใด ให้น า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Demand side) ไปบรรจุในแผนงาน/โครงการในค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ของส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ 
                    ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยก าหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ส่วนราชการน าไปปฏิบัติให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน 
                ๒. กรณีที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการได้พิจารณาแผนงาน/โครงการของส่วนราชการแล้ว    
เห็นว่า ควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือห้วงเวลาด าเนินการของแผนงาน/โครงการดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จะต้องขอความเห็นชอบจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการ
ต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส านักงบประมาณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับไป
พิจารณาแนวทางการด าเนินการในเรื่องนี้ในรายละเอียดให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ แล้วให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๓๐ วัน 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับไปด าเนินการให้มีผู้แทนของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมพิจารณาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ โดยให้มีการบูรณาการกับงานด้านความมั่นคง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน รวมทั้ง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณให้การสนับสนุนการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้      
การด าเนินการในเรื่องนี้เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การด าเนินการตามมาตรการควบคุมการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาในการควบคุมการท าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม [Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing] ในระดับชาติ พร้อมเร่งรัดการจัดท า
แผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (NPOA-IUU) โดยก าหนด
ภารกิจและมอบอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว 
                    ๑.๒ เร่งรัดให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เรือประมงไทยขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป ติดตั้งระบบติดตามเรือ 
(VMS) เพื่อให้สามารถควบคุมและติดตามการท าประมงของเรือดังกล่าว 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานหลัก Competent Authority ร่วมกับกรมประมง ภายใต้กฎระเบียบ 
IUU ของสหภาพยุโรป ในการด าเนินการควบคุมการประมง IUU ของเรือประมงไทย 
                ๒. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและติดตามต าแหน่งเรือประมง จ านวน 
๔๕,๑๗๐,๐๐๐ บาท ให้กรมประมงพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาด าเนินการตามความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน โดยบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่า ซึ่งขณะนี้ได้จัดท าระบบควบคุมการจราจร
และความปลอดภัยทางทะเลระยะที่ ๑ (Vessel Traffic Management Information System Phase I) และโครงการก่อสร้าง
และจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน VTS ระยะที่ ๒ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเรือในทะเลเขตน่านน้ าไทย 
และท่าเรือที่ส าคัญ โดยมีสถานีเรดาห์ ๕ สถานี หากไม่เพียงพอให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เรือประมงไทยขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป ติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS) 
เพื่อให้สามารถควบคุมและติดตามการท าประมงของเรือ ควรด าเนินการบังคับใช้กฎหมายเป็น ๒ ระยะ โดยเริ่มต้นบังคับกับเรือกล
ประมงทะเลลึก ซึ่งแบ่งเป็นเรือกลประมงทะเลลึกช้ัน ๒ ขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอสขึ้นไป และเรือกลประมงทะเลลึกช้ัน ๑ ขนาดตั้งแต่ 
๑๕๐ ตันกรอสขึ้นไปก่อน ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานด้านความมัน่คงในการด าเนนิการ
แก้ไขปัญหาการท าการประมงที่ผิดกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้พิจารณาก าหนดกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการท าการประมงท่ีผิดกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดตั้ง
คณะกรรมการในระดับพ้ืนท่ีที่มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รายงานความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือนด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชาสัมพันธ์การด าเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การท าประมงผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชาวประมงและผู้ประกอบการประมง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจาก    

การปรับค่าแรงขั้นต่ า ๓๐๐ บาท เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
        คณะรัฐมนตรีมีมติ  
                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ
จากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และการประชุม
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
                          ๑.๑.๑ การเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินงานให้กับผู้ประกอบการก่อสร้าง เนื่องจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า 
๓๐๐ บาท เห็นควรเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินงานดังกล่าวออกไปอีก เพื่อเร่งรัดให้งานก่อสร้างภาครัฐด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการก่อสร้างเร่งรัดด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยเร็ว และเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
และเยียวยาผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็น SME ทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว 
                          ๑.๑.๒ การพิจารณาไม่ลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน (เพิ่มเติม) เห็นควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ เพิ่มเติม   
หากในกรณีที่หน่วยงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างไปแล้ว สืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า ๓๐๐ บาท ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทิ้งงาน 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐน าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณา   
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า ๓๐๐ บาท 
เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ กวพ. ได้พิจารณาแล้วไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และมอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทยน าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังกล่าวไปใช้บังคับในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย     
โดยอนุโลม 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
พิจารณาแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมภาคก่อสร้างและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุงกฎระเบียบทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การประเมินราคาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และแรงงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การหารือแนวทางการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล 
             คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการระบายข้าวในสต็อกของ
รัฐบาล สรุปผลได้ ดังนี้ 
                ๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เคยแจ้งความเห็นให้กระทรวงพาณิชย์ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่า การระบาย
สินค้าเกษตรแบบ G to G เป็นดุลพินิจของกรมการค้าต่างประเทศ ดังนั้น การอนุมัติให้ขายข้าวดังกล่าวจึงสามารถด าเนินการได้ 
                ๒. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. ช้ีแจงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะให้ความสนใจ  
เฉพาะเรื่องปริมาณของข้าวที่เหลืออยู่ ส่วนคุณภาพของข้าวจะยึดถือตามผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณ



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

และคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐที่มีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการ ดังนั้น ข้าวจ านวน ๑๗ ล้านตัน สามารถระบายได้ 
แต่ควรเก็บหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายและการตรวจดีเอ็นเอไว้ และการขายให้ยึดหลักสุจริตโปร่ง ใส รวมทั้งค านึงถึงกฎหมายว่าด้วย
การสมยอมราคาด้วย 
                ๓. การขออนุมัติขายข้าว จ านวน ๐.๒๐๕ ล้านตัน ไม่มีผลกระทบต่อรูปคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจาก  
ข้าวในสต็อกของรัฐบาลไม่ใช่ของกลางในคดี ส่วนคดีแพ่งที่มีต่อผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวให้ด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งต้ังตามประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. .... (การยกเลิกประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีสถานะเป็นกฎหมาย
และมีผลเป็นการสร้างกลไกเกี่ยวกับคณะกรรมการขึ้นมาคู่ขนานกับคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วตามกฎหมาย) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและค าสั่งของ   
คณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. .... (การยกเลิกประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีสถานะเป็นกฎหมาย
และมีผลเป็นการสร้างกลไกเกี่ยวกับคณะกรรมการขึ้นมาคู่ขนานกับคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วตามกฎหมาย) ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๒. กรณีคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เช่น คณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว 
เป็นต้น เป็นการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมิได้มีการก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ใดท่ีกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงมีฐานะเป็นค าสั่งทางบริหาร การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกจึงสามารถท าโดยค าสั่งทางบริหาร
หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีได้อยู่แล้ว 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย 

กระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ 

กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเพื่อก าหนดช่ือ
โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” 
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด         
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกัน
วินาศภัย เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังน าแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : 
e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ไปด าเนินการในลักษณะของโครงการ  
น าร่องในระยะแรก และให้มีการประเมินผล หากมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขระเบียบที่เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรีก็ให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
วันเริ่มบังคับใช้แนวทางปฏิบัตินี้ ควรปรับให้เป็นปัจจุบัน เป็น “ให้แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ
แนวทางปฏิบัตินี้ถึงก่อนวันที่มีการปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม...”    
ส่วนการแจ้งหรือประกาศมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ควรด าเนินการในรูปแบบประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้โดยทั่วกัน รวมทั้งการก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัตินี้ ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องมีบทก าหนดโทษไว้ 
เพราะการไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวย่อมเป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีอันถือเป็นการกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนอยู่แล้ว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป รวมทั้งกระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการจัดท า
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง    
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีความซ้ าซ้อน
หรือมีเทคนิคเฉพาะให้มีความชัดเจนส าหรับใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นไปตามความต้องการ
ของหน่วยงานท้ังในด้านคุณภาพ ราคา และบริการที่ถูกต้องด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังเร่งด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง การแก้ไขปัญหา
ความล่าช้าในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง) ที่มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) การประกาศราคากลาง
ส าหรับกรณีเฉพาะที่ไม่สามารถก าหนดราคากลางได้ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลางเพ่ือรองรับการบรรจุแต่งต้ังบุคคลภายนอก

เป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน จ านวน ๕,๐๐๐ อัตรา 
ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว ภายในวงเงิน 
๒๙๐,๐๒๐,๙๐๐ บาท เพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการสอบคัดเลือกและการฝึกอบรมก่อนบรรจุ และขอท าความตกลงในรายละเอียดกับ
ส านักงบประมาณอีกครั้งหนึ่งต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้หากงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ ให้ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติด าเนินการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย       
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  การพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
และให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ ด้านการพัฒนางาน โดยการบูรณาการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ได้ร่วมกับส่วนราชการเพื่อให้บริการ
เบ็ดเสร็จในจุดบริการเดียว (One Stop Service) โดยเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องที่มีความส าคัญเป็นหลักมาร่วมปฏิบัติงาน 
ณ เรือนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล เพื่อรับเรื่องและให้ค าแนะน า 
และร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ศูนย์ด ารงธรรมทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น สามารถใช้งาน   
ระบบสารสนเทศในช่ือ “ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์” ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งร่วมกับคณะกรรมการ    
ธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้เกิดความโปร่งใส 
                    ๑.๒ ด้านการประสานความร่วมมือ ได้ขอความร่วมมืออาสาสมัคร (เช่น นิสิต นักศึกษา และมูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น) 
ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการรับฟังปัญหา และให้ค าแนะน า เพื่อเป็นภาคสมทบกับเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ณ เรือนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 
                    ๑.๓ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ระดับปฏิบัติงาน มอบหมายให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหาร
จัดการการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ โดยมีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ควบคุมดูแล และ
ระดับนโยบาย เห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลเพื่อด าเนินการศึกษาวิเคราะห์เรื่องร้อง
ทุกข์ท่ีเป็นประเด็นส าคัญ โดยให้น าเสนอคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เป็นประธานกรรมการให้ความเห็นชอบ 
                    ๑.๔ ด้านการติดตามผลเรื่องร้องทุกข์ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในภาพรวม และให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะเป็นกรณี ๆ ไป 
                    ๑.๕ ด้านงบประมาณ การด าเนินงานใช้งบประมาณของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอย่างประหยัด คุ้มค่า 
โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
                ๒. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีด าเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง 
กรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว รวมทั้งให้เช่ือมโยงข้อมูลกับสถานทูตไทยในประเทศต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
   เร่ือง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. รับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ 
เพือ่ป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม ตามนัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙ (๑๑) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ มาตรการเร่งด่วน 
                              ๑.๑.๑ การก าหนดนโยบายบริหาร (แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/บุคลากร) โดยก าหนดให้การคุ้มครอง
ป้องกันไม้พะยูงเป็นวาระแห่งชาติ การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการคุ้มครองและอนุรักษ์ไม้พะยูง การก าหนดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่มีไม้พะยูงอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเร่งรัดจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดและ
ค้าไม้พะยูงอย่างจริงจัง ส ารวจและจัดท าแผนที่แสดงที่ตั้งและจ านวนของไม้พะยูงทั้งที่อยู่ในที่ดินของรัฐและในที่ดินเอกชนโดยวิธีการ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม การก าหนดให้ไม้พะยูงเป็นไม้หวงห้ามประเภท ข การจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากแม่ไม้ที่ผ่านการคัดเลือก
ว่าเป็นพันธุ์ท่ีดีเพื่อให้ได้กล้าไม้พะยูงท่ีมีคุณภาพ และการก าหนดมาตรการสร้างแนวร่วมและเครือข่ายพิทักษ์ป่า ปลูกจิตส านึก และ
สร้างความเข้าใจให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
                          ๑.๑.๒ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ       
โดยการเร่งเจรจาเพื่อจัดท าความตกลงร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าห้ามผ่านแดน และการจัดเจรจา (ระดับ
ทวิภาคี) หรือจัดประชุมระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศท่ีมีความต้องการไม้พะยูง หรือเกี่ยวข้องกับตลาดการค้า
ไม้พะยูงเพื่อหารือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และการผลักดันให้ไม้พะยูงอยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธ์ุ (CITES) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย และการค้าระหว่างประเทศ 
                          ๑.๑.๓ การก ากับติดตามและด าเนนิคดีทางกฎหมาย โดยการรับคดีการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงเป็นคดีพิเศษ 
การสอบสวนการกระท าความผิดในคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการกระท าความผิดในคดีลักลอบตัดและ
ค้าไม้พะยูงทุกคดีเป็นกรณีพิเศษ การจัดท าฐานข้อมูลของผู้กระท าความผิด รายการไม้ของกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท า
ความผิดอย่างเป็นระบบ การก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินคดีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง 
การริบอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะที่ใช้ในการกระท าความผิดของขบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง การก าหนดมาตรการ
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิด ร่วมกระท าความผิด มีส่วนรู้เห็นเป็นใจ หรือให้การสนับสนุน    
ในคดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง รวมทั้งการให้สินบนและรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสน าจับ และผู้ที่ท าการจับกุม
ผู้กระท าความผิดในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง 
                    ๑.๒ มาตรการระยะยาว ได้แก่ การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการไม้พะยูงท่ีเป็นไม้ของกลางท่ีได้มา
จากการกระท าความผิดให้ชัดเจน โดยไม่ต้องก่อให้เกิดวงจรของการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงอีกต่อไป รวมทั้งการปรับปรุงและ
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยพิจารณาเพิ่มบทลงโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงให้เทียบเคียง
กับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
                ๒. รับทราบค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหารือก าหนดวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๑๑ 
 

การปรับปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร   
พ.ศ. ๒๔๙๗ มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ก าหนดให้บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ รวม ๒๗ จังหวัด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได ้
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  มาตรการเร่งรัดการออกกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้
             ๑. ให้ทุกส่วนราชการและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการด าเนินการตามมาตรการเร่งรัดการออกกฎหมาย
ตามมติการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง รายงานผลการบริหารราชการ
แผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย)  
                    ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการเร่งแจ้งยืนยันร่างกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มาที่
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว รวมทั้งเร่งจัดท าร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงร่างกฎหมายและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
ทั้งนี้ การเสนอร่างกฎหมายจะต้องยึดหลักการตามกรอบแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผน      
การเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗-ตุลาคม ๒๕๕๘) โดยให้จัดกลุ่มกฎหมายแบ่งออกเป็น กฎหมายที่ล้าสมัย 
กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมหรือให้สังคมดีขึ้น กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุน หรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ และกฎหมายที่วางแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ ทั้งนี้ ให้จัดท าเป็นตารางและก าหนด
กรอบระยะเวลาแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งการด าเนินการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการจะได้แจ้งยืนยันร่างกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว   
มาที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว หรือเพื่อเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป รวมทั้งให้จัดท ากลุ่มประเภทกฎหมายตามกรอบแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีในข้อ ๑.๑ ตลอดจน
จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนและกรอบระยะเวลาในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี แล้วเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในฐานะรัฐมนตรีผู้ประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเร่งรัดร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่าง
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สามารถออกบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยเร็ว รวมทั้งเร่งรัดการพิจารณาหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขนิยามค าว่า “ส่งออก” และ “น าเข้า” ให้มีความหมายรวมถึงการน าผ่านโดยวิธีการผ่านแดน
และการถ่ายล า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการแก้ไข
เพิ่มเติมนิยามค าว่า ส่งออก และน าเข้า ให้รวมถึงการผ่านแดนและการถ่ายล าตามกฎหมายศุลกากร เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อ



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๖๐ 

การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการก าหนดให้สินค้าผ่านแดนและสินค้าถ่ายล าต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่สอดคล้อง
กับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจเดียวกัน 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พิจารณาต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาก าหนดมาตรการช่ัวคราว
เพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องว่างในการน าวิธีการผ่านแดน และการถ่ายล ามาใช้กับสินค้าต้องห้ามและต้องก ากัด ในระหว่างที่การแก้ไข
พระราชบัญญัติฯ ยังไม่แล้วเสร็จ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการด ารงต าแหน่ง

ผู้พิพากษาสมทบ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการด ารงต าแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการ

ศาลยุติธรรม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ

เป็นการแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ให้สอดคล้องตามหลักอาวุโสและการจัดประเภทต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรม
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
              ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ    
เป็นการแก้ไขให้เจ้าของเรือสามารถน าเรือที่อยู่ในระหว่างการต่อหรือสร้างมาจ านองเป็นหลักประกันแก่ผู้ให้สินเช่ือที่ต้องการ
หลักประกันและสามารถน าเงินมาช าระค่าจ้างต่อเรือได้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา  
                ๒. ให้รับข้อสังเกตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่า แม้ว่าหลักการของร่างพระราชบัญญัติจะเป็นหลักการ
ที่ดีท่ีจะส่งเสริมธุรกิจพาณิชยนาวีของประเทศ แต่การน าเรือที่อยู่ในระหว่างต่อหรือสร้างมาเป็นหลักประกัน อาจมีปัญหาในเรื่อง
ความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ที่มาประกันการกู้ เนื่องจากในการจ านองเรือตามพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 
๒๕๓๗ นั้น ก าหนดให้เรือที่จะสามารถน ามาจ านองจะต้องเป็นเรือท่ีมีใบทะเบียนเรือไทย และการจดทะเบียนจ านองเรือไทยให้จด
ทะเบียนที่ที่ท าการนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น โดยให้นายทะเบียนเรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับจด
ทะเบียน และให้จดไว้ในสมุดทะเบียนและหมายเหตุไว้ในใบทะเบียน ซึ่งท าให้เรือนั้นเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าเช่ือถือส าหรับ  ผู้รับ
จ านองหรือสถาบันการเงินท่ีปล่อยเงินกู้ ดังนั้น การจ านองเรือท่ีก าลังต่อหรือสร้างจะไม่มีเอกสารส าคัญคือ ใบทะเบียนประกอบการ
จ านองและไม่มีการท าหมายเหตุไว้ในใบทะเบียน มีเพียงส าเนาสัญญาจ้างต่อหรือสร้างเรือเท่านั้น อาจจะมีปัญหา    ในเรื่องความ
น่าเช่ือถือของสินทรัพย์ที่น ามาจ านองได้ ดังนั้น ในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรมีมาตรการในการสร้างความน่าเช่ือถือของเรือท่ีก าลงั
ต่อหรือสร้างซึ่งเป็นสินทรัพย์ท่ีเป็นหลักประกันการจ านองเรือด้วย เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีประสิทธิภาพ       ตามเจตนารมณ์
อย่างแท้จริง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับ

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์ค าสั่ง
ศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยช่ัวคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์ค าสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว ตามที่
ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง  แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗-ตุลาคม ๒๕๕๘) ตามข้อสั่งการด้านกฎหมายของนายกรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗-ตุลาคม ๒๕๕๘) ตามข้อสั่งการด้านกฎหมาย
ของนายกรัฐมนตรี ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว
ต่อไป ท้ังนี้ ให้ส่งแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบเพื่อเป็นข้อมูลด้วย ดังน้ี 
                    ๑.๑ แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗-ตุลาคม ๒๕๕๘) จ านวน ๑๖๓ ฉบับ แยกเป็น 
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗-ธันวาคม ๒๕๕๗) จ านวน ๙๖ ฉบับ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๘) จ านวน ๒๕ ฉบับ  
ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๕๘-มิถุนายน ๒๕๕๘) จ านวน ๒๑ ฉบับ และไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๕๘-ตุลาคม ๒๕๕๘) จ านวน 
๒๑ ฉบับ 
                    ๑.๒ จ านวนร่างกฎหมายแยกประเภทของกลุ่มข้อสั่งการ ได้แก่ กลุ่มกฎหมายที่ล้าสมัย จ านวน ๕๐ ฉบับ     
กลุ่มกฎหมายลดความเหลื่อมล้ าของสังคม หรือให้สังคมดีขึ้น หรือเพื่อประสิทธิภาพ จ านวน ๖๓ ฉบับ กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับ
การค้า การลงทุน หรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จ านวน ๔๘ ฉบับ และกลุ่มกฎหมายที่บัญญัติใหม่ จ านวน 
๑๓๒ ฉบับ 
                    ๑.๓ แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗-ตุลาคม ๒๕๕๘) ในส่วนของร่างกฎหมาย        
ที่พร้อมด าเนินการ มีจ านวน ๑๐๙ ฉบับ 
                    ๑.๔ แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗-ตุลาคม ๒๕๕๘) ในส่วนของร่างกฎหมาย       
ทีห่น่วยงานก าลังยกร่าง มีจ านวน ๑๓๒ ฉบับ 
                ๒. ให้ทุกส่วนราชการรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกส่วนราชการจัดล าดับความส าคัญกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมหรือให้สังคมดีขึ้น ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้เป็นล าดับแรก      
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการายงานว่า ขณะนี้ยังมีร่างกฎหมายซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่าง
ของหน่วยงานอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้เร่งรัดจัดประชุมเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมายร่วมกับ   
ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี เกิดผลสัมฤทธ์ิและจะรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๖๒ 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการจัดตั้งกองทุนยุติธรรม      
เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงความยุติธรรม การประกันตัวบุคคล การช่วยเหลือประชาชนในคดีอาญา    
การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ตามที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม
เงินรายได้ของกองทุนยุติธรรม โดยอาจมาจากแหล่งรายได้อื่น ๆ เช่น การจัดเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา   
และกฎหมายว่าด้วยยาสูบ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดให้กองทุนยุติธรรมมีรายได้จากเงินกู้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ตามร่างมาตรา ๙ (๑๐) ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐนอกจากกระทรวงการคลังจะกู้เงินมิได้ จึงเห็นสมควร
ตัดความในร่างมาตราดังกล่าวออก และเห็นควรก าหนดกรอบเงินรายได้ของกองทุนยุติธรรมจากเงินค่าธรรมเนียม เงินที่ได้จาก    
การบังคับหลักประกันตัวผู้ต้องหาและจ าเลยในคดีอาญาที่หลบหนีการปล่อยช่ัวคราว และเงินค่าปรับในคดีอาญาในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ ๒ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งตัดความในมาตรา ๑๐ วรรคสองที่ก าหนดให้ส านักงานศาลยุติธรรม 
น าเงินรายได้ข้างต้นส่งให้กองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางด าเนินการดังกล่าว และในการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม
ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน และการประเมินผล    
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ นอกจากนี้ การจัดตั้งกองทุนยุติธรรมข้ึนใหม่ในกระทรวงยุติธรรม ควรสอบถามความเห็น 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานศาลยุติธรรม และด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมและการก าหนดอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการดังกล่าว ควรพิจารณาบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการ และจ านวนของกรรมการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการด้วย เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมน าเรื่องการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ข้อ ๘ และให้แจ้งผลการด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 



 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

ก.ย. ๕๗ ต.ค. ๕๗ พ.ย. ๕๗ 

๑๐๘ 

๒๔๔ 
๒๒๕ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี           
รวมทั้งสิ้น ๒๒๕ เรื่อง  

 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

 
 
 

 

           แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่กันยายน – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๔ พ.ย. ๕๗ ๑๒ พ.ย. ๕๗ ๑๘ พ.ย. ๕๗ ๒๕ พ.ย. ๕๗ 

๒๒ 

๓๘ 

๙๑ 

๗๔ 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๕ เรื่อง 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๖๔ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๒๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๙๗ เรื่อง วาระเพ่ือ
ทราบ ๑๑๖ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๓ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๙ เรื่อง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

––  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ, 97 

116 

ป, 3 

อ, 9 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๕  เรื่อง 

วาระเพ่ือทราบ ๑๑๖ เร่ือง (๕๑.๕๖ %) 

วาระประธานแจ้ง ๓ เร่ือง (๑.๓๓ %) 

วาระอื่น ๆ ๙ เร่ือง (๔.๐๐ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๙๗ เร่ือง (๔๓.๑๑ %) 
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                                                                                                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๑๓ เรื ่อง 
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา      ๙๗ เรื่อง   แบ่งเป็นวาระปกติ     ๗๙  เรื่อง   วาระจร  ๑๘  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๑๖ เรื่อง   แบ่งเป็นวาระปกติ    ๑๐๘ เรื่อง   วาระจร   ๘  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๑๒๐ 

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ 

๗๙ 

๑๐๘ 

๑๘ 
๘ 

วาระปกติ 

วาระจร 

จ านวนเร่ือง 

ประเภทวาระ 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๓  เรื่อง 



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

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๖๖ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๘ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๒๕ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๓ 
๑ 

๔ 
๑ 

๗ 
๘ 

๔ 
๔ 

๕ 
๔ 

๗ 
๗ 

๑๖ 
๓ 

๕ 
๗ 

๑๗ 
๒๒ 

๗ 
๒ 

๑๘ 
๒๓ 

๑๐ 
๓๖ 

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ 

อส. 

สลธ.คสช. 

ปปช. 

สม. 

ศย. 

ศป. 

ตช. 

วช. 

อก. 

สธ. 

ศธ. 

วท. 

วธ. 

รง. 

ยธ. 

มท. 

พณ. 

พน. 

ทก. 

ทส. 

คค. 

กษ. 

พม. 

กก. 

กต. 

กค. 

กห. 

นร. 

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๕  เรื่อง 
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                                                                                                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

นโยบายรัฐบาล, 
104, 46.22% 

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล, 
121, 53.78% 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 
 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องไมก่ับนโยบายของรัฐบาล จ านวน ๑๒๐ เรื่อง และเรื่องทีส่อดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  จ านวน 
๑๐๕ เรื่อง  
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ัวไป 
๑๘๑ เรื่อง 
๘๐.๔๔ % 

เรื่องกฎหมาย 
๔๔ เรื่อง 

๑๙.๕๖ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๕  เรื่อง 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๐๕ เรื่อง 
๔๖.๖๗ % 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๒๐ เรื่อง 
๕๓.๓๓ % 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๕  เรื่อง 
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                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๖๘ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

 
แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๐ 
๕ 

๑๐ 
๑๕ 
๒๐ 
๒๕ 
๓๐ 
๓๕ 
๔๐ 

๐ 

๓๐ 

๖ 
๒ ๑ 

๑๖ ๑๗ 

๓ ๓ 

๑๘ 

๙ 

(๑๐)   
 

(๑๑)   
 

(๙)   
 

     

จ านวนเร่ือง 

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

นโยบาย 

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๕  เรื่อง 

(๑)  
 

(๒)   
 

(๓)   
 

(๔)   
 

(๕)   
 

(๖)   
 

(๗)   
 

(๘)   
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
๕ 

๑๐ 
๑๕ 
๒๐ 
๒๕ 
๓๐ 
๓๕ 
๔๐ 

๙ 

๑๙ 

๒๗ 

๗ 

๔๐ 

๓ 

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

(๖)   
 

(๕)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๕  เรื่อง 
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                (วันที ่๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

ภาคตะวันตก
จํานวน ๑ เรื่อง

๔.๑๗ %

ภาคกลาง
จํานวน ๘ เรื่อง

๓๓.๓๓ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๖ เรื่อง

๒๕.๑๑ %

ภาตะวันออก
เฉียงเหนือ

จํานวน ๓ เรื่อง
๑๒.๕๐ %

ภาคใต้
จํานวน ๕ เรื่อง

๒๐.๘๓ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๑ เรื่อง 

๔.๑๗ %

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จํานวน ๒๔ เรื่อง 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น  ๒๔ เร่ือง



          
          
 
 
 
 
 
 

 

๙. ค
 
ทั้งสิ้น 

 
 
มีจํานว

๐

๕

๑๐

๑๕
จํานว

       สรุปสาระสํ
                    

คณะกรรมกา
คณะกรรมก

๗๐ คณะ จําแ

คณะกรรม
วนทั้งสิ้น ๗๐ 

- คณะ
- คณะ
- คณะ
- คณะ
- คณะ
- คณะ
- คณะ
- คณะ
- คณะ
- คณะ
- คณะ

เจ้าห
- คณะ

การล
- คณะ
- คณะ
- คณะ
- คณะ
- คณะ

เก่ียว
- คณะ
- คณะ
- คณะ
- คณะ

๑๒

๐

๕

๐

๕

นร.

วนเรื่อง 

สาํคัญมติคณะรัฐม
                    

ารท่ีคณะรฐั
การต่าง ๆ ทีแ่
แนกตามหน่วย

มการต่าง ๆ ที
คณะ จําแนกต
ะกรรมการประ
ะกรรมการพิจ
ะกรรมการนโย
ะกรรมการจัดง
ะกรรมการกําห
ะกรรมการพิจ
ะกรรมการพิจ
ะกรรมการพิจ
ะกรรมการพิจ
ะกรรมการกลั่น
ะกรรมการพิจ
หน้าที่ของรัฐ ฯ
ะกรรมการบริ
ลงทุนโครงสร้า
ะกรรมการป้อ
ะกรรมการพิจ
ะกรรมการพิจ
ะกรรมการเพ่ือ
ะกรรมการพิจ
วกับอสังหาริม
ะกรรมการกําก
ะกรรมการบรร
ะกรรมการกลั่น
ะกรรมการติดต

๑๒

๘

กค. ทส

มนตรีและรายงาน
                    

ฐมนตรีแต่งตั้
แต่งต้ังโดยมติค
ยงานเจ้าของเ ื

ที่แต่งต้ังโดยม
ตามหน่วยงาน
ะสานงานระห
ารณาปัญหาเ
ยบายและอําน
งานวันข้าราช
หนดเป้าหมาย
ารณาปรับปรุ
ารณาปรับปรุ
ารณาปรับปรุ
ารณาปรับปรุ
ันกรองการกํา
ารณาให้ความ
ฯ (คทช.) 
ริหารและติดต
างพ้ืนฐานของ
งปรามธุรกิจก
ารณากําหนด
ารณาสิทธิพิเศ
อพิจารณากําห
จารณาการขา
มทรัพย์ของรัฐ
กับดูแลโครงก
รษัทภิบาลแห
ันกรองการจัด
ตามเร่งรัดการ

๘
๕

. ทก.

นข้อมูลมติคณะรฐั
                    

ตัง้ 
คณะรัฐมนตรเี
เรื่อง ได้ดังน้ี 

มติคณะรัฐมนต
นเจ้าของเรื่อง 
หว่างหน่วยราช
เขตแดนของป
นวยการแก้ไขป
ชการพลเรือน
ยและนโยบาย
รุงประมวลกฎ
รุงประมวลกฎ
รุงประมวลกฎ
รุงกฎหมายเกีย่
าหนดเคร่ืองแบ
มช่วยเหลือทุน

ตามการดําเนิ
งรัฐบาล และผ
การเงินนอกระ
ดสํานักงานทีต้ั่
ศษของหน่วย
หนดขอบเขตที
ย การแลกเป
บาลไทยในต่า
การจําหน่ายนํ้
ห่งชาติ 
ดเอาประกันภั
รใช้จ่ายงบปร

๑

๑๐

พณ. มท.

ฐมนตรีตามนโยบา
                   

เดือน ๑๖ กันย

ตรีต้ังแต่วันที่ 
ได้ดังน้ี 
ชการทางการ
ประเทศไทย 
ปัญหาการกอ่

ยกําลังคนภาค
หมายวิธีพิจา
หมายวิธีพิจา
หมายอาญา
ยวกับห้างหุ้นส
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๒ 

- คณะกรรมการอ านวยการ เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการและเงื่อนไขเพ่ือน าที่ราชพัสดุ
มาจัดให้เช่าท าการเกษตร 

- คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
- คณะกรรมการก ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง 
- คณะกรรมการอ านวยการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ 
- คณะกรรมการบริหารโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

วโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ 
- คณะกรรมการกองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

วโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ 
- คณะกรรมการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส

ทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ ประจ าจังหวัด 
- คณะกรรมการแม่น้ าโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee : TNMA) 
- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าแห่งชาติ (คปป.) 
- คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชาระดับประเทศ 

(ฝ่ายไทย) 
- คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
- คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
- คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน 
- คณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- คณะกรรมการป้องกันผลกระทบอันเนื่องจาก “การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  

โดยการยกเลิกภาษีน้ าเข้าและโควตา” 
- คณะกรรมการพิจารณาตั้งก่ิงอ าเภอและอ าเภอ 
- คณะกรรมการสถาบันด ารงราชานุภาพ 
- คณะกรรมการศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง  
- คณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานี 
- คณะกรรมการที่ปรึกษาเขตอุตสาหกรรมปัตตานี 
- คณะกรรมการอ านวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะกรรมการบูรณาการปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ 
- คณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย   

แก่ชนกลุ่มน้อย 
- คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
- คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) 
- คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
- คณะกรรมการประสานงานฝ่ายไทยว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศอาเซียน 
- คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทย 
- คณะกรรมการอ านวยการและควบคุมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (The Thai National Committee 
for International Council of Museum) 

- คณะกรรมการอ านวยการและควบคุมการด าเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

- คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงวัฒนธรรม 
- คณะกรรมการอ านวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย 
- คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ 
- คณะกรรมการพิจารณาเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
- คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) 
- คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับ

ดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) 
- คณะกรรมการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน

โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 
- คณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี 
- คณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม 
- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.) 
- คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) 
- คณะกรรมการโครงการความร่วมมือการวิจัยระหว่างไทย – ญี่ปุ่น 
- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประสานงานของสภาสหภาพวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (ICSU – ไทย) 
- คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
- คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง (กยพ.) 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๔ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ตั้ งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ  
ร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีท่ีมีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. .... 

๒๔๐๒๒/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] 

๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... ๒๓๙๗๗/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] 
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และ
การอุทธรณ์ค าสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว) 

๒๓๗๔๒/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... ๒๓๗๐๘/๕๗ [๒๕/๑๑/๒๕๕๗] 
๕. ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๓๒๐๑/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] 

๖. ร่างพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๒๓๐๙๙/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] 

๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม) 

๒๓๐๘๐/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา        
คดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการด ารงต าแหน่ง 
ผู้พิพากษาสมทบ) 

๒๓๐๗๕/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] 

๙. ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ๒๓๐๖๔/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักร

ซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๒๙๑๘/๕๗ [๑๘/๑๑/๒๕๕๗] 

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่
เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม) 

๒๒๔๓๐/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] 

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ในส่วนที่
เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)] 

๒๒๔๓๐/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] 

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. .... ๒๒๒๕๐/๕๗ [๑๒/๑๑/๒๕๕๗] 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๑๕ 
รวม ๑๕ 

 
 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

 

        เรื่องที่เป็นพระราชก าหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และ
กฎ ก.พ. ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีจ านวน ๑๕ ฉบับ จ าแนก
ตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้ 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช 
ก าหนด 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ กฎ ก.พ. 

ส านักนายกรัฐมนตรี  ๑      
กระทรวงการคลัง   ๕  ๑   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ๓     
กระทรวงอุตสาหกรรม    ๑    
หน่วยงานอื่น ๆ  ๔      

รวม  ๕ ๘ ๑ ๑   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 

นร. สํานักนายกรัฐมนตรี กร. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ กห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง คปก. สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
กก. กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา ตผ. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รถ. ราชบัณฑิตยสถาน
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วช. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
คค. กระทรวงคมนาคม ศป. สํานักงานศาลปกครอง 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศย. สํานักงานศาลยุติธรรม 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศร. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
พน. กระทรวงพลังงาน สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
พณ. กระทรวงพาณิชย์ สม. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มท. กระทรวงมหาดไทย สสป. สํานักงานสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยธ. กระทรวงยุติธรรม สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รง. กระทรวงแรงงาน อส. สํานักงานอัยการสงูสุด 
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 
วท. กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 
สธ. กระทรวงสาธารณสุข 
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 




