


     คํานํา 
 
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหน่ึงของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาลเท่าน้ัน ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืนๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑  
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายช่ือและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนคร้ังการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเร่ืองที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าว 
มีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหล่ียมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” และโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
หวังว่าเอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และ
การปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ 
การทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารน้ีแก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th ด้วย  

 
 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ตุลาคม ๒๕๕๙ 



 
 - ๑ -
  
 
 
 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลปัจจุบัน   

ว ๓๑๒/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๑ 

การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น 
“พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย”และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” 

ว ๓๕๒/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

ร่างกฎกระทรวงเพ่ือรองรับการใช้บังคับพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ  

๓๗๘๖๗/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๒ 

ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง พ.ศ. ....  

๓๗๕๖๑/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๒ 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๓๐  ๓๙๕๐๕/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๒ 
ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๓ ฉบับ  

๓๙๔๙๗/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๓ 

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการจดทะเบียน   ๔๐๓๔๗/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๓ 
รายงานผลการดําเนินการตามข้อตกลง/สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน   ว(ล) ๔๐๓๐๖/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๔ 

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ 

  

โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน”  ๓๗๘๔๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๔ 
ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....  

๓๘๔๙๖/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๕ 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกาอย่างไม่เป็น
ทางการ  

๓๗๒๗๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๕ 

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

รายงานการประชุมระดับรัฐมนตรี  China-ASEAN Ministerial Meeting on  Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation) ครั้งที่ ๕  

๓๗๖๘๔/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๕ 

สารบญั



 
 - ๒ -

ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

๓๗๖๙๒/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๖

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ปี ค.ศ. ๒๐๑๖–๒๐๑๘  

๓๗๖๘๘/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๖

การต้อนรับ-ส่งผู้นําที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ ๓๗๓๑๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๗
เอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ ๓๗๔๒๗/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๗
การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสาธารณรัฐ
เยเมน  

๓๗๔๐๔/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๗

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

๓๗๓๙๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๘

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรนํ้า
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

๓๗๔๒๓/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๘

การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกระทรวง 
ศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

๓๗๓๙๖/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๙

ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา สมัยที่ ๑๔ ๓๘๒๓๖/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๙
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(ICAO) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙  

๓๘๓๖๓/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๑๐

สรุปผลการตรวจติดตามผลการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
และการเข้าพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือศึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศและระบบประกันสังคม ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ  

๓๘๔๑๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๑๐

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยัง
รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ (ISIL) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al-Qaida) พ.ศ. .... 

๓๘๖๙๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๑๑

การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-
สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑  

๓๘๕๗๙/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๑๑

การรับรองเอกสารผลการประชุม World Culture Forum ครั้งที่ ๒ ณ เมืองบาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

๓๘๔๓๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๑๒

ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

๓๘๔๑๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๑๒

การประชุมผู้นํา BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 ๓๘๔๓๖/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๑๓
ร่างวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda) ๓๘๖๙๙/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๑๓
ผลการเข้าร่วมประชุมผู้นํา G20 ของนายกรัฐมนตรี ๓๙๑๓๒/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๑๔
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๘ และ
การประชุมที่เก่ียวข้อง 

๓๙๑๒๘/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๑๔



 
 - ๓ -

เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-
เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS) ครั้งที่ ๗  

๓๙๔๖๔/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๑๕

ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ 
(ต่อเน่ือง)  

๓๙๓๓๒/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๑๕

รายงานการรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา 
(Lima Action Plan) สําหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๖–๒๐๒๕

๓๙๘๘๔/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๑๖

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งที่ ๖ ๔๐๐๔๙/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๑๗
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมระดับรัฐมนตรี
อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

๔๐๓๕๑/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๑๗

การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์  

๔๐๒๘๔/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๑๗

กรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน 
ครั้งที่ ๑๐ 

๔๐๒๓๓/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๑๘

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยที่ ๒๒ (COP 22) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๒ (CMP12) และ
การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑ (CMA 1)

๔๐๐๘๓/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๑๘

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส  
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพ่ือคนยากจนที่บุกรุกที่ดิน
สาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘-
สิงหาคม ๒๕๕๙  

๓๗๒๘๒/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๒๐

การบริหารงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ๓๗๖๔๔/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๒๐
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๙๓๒๒/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๒๑
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๔๐๓๓๙/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๒๑

ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

ว ๓๖๔/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๒๒

๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรฐานขั้นตํ่าของ
สภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ รวม ๓ ฉบับ  

๓๗๘๙๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๒๓

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
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๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

สรุปผลการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและ
การศึกษาเด็กปฐมวัย  

๓๗๓๑๓/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๒๓ 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย  
การยกเว้นรัษฎากร (การดําเนินการเพ่ือรองรับการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ไปออมต่อเน่ืองในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ)  

๓๗๕๗๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๒๔ 

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา 
เขตป่าสงวน 

 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
ขอความเห็นชอบในหลักการเพ่ือประกาศเป็นนโยบาย “ปี ๒๕๕๙ ปีแห่งความร่วมมือ
ด้านการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ”  

๓๘๖๐๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๒๕ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ๓๙๒๙๐/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๒๕ 

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

 

๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา  
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
 

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

 

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  
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๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล

 

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ

ของประชาชน 
 

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

 

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. .... ว(ล) ๓๗๘๙๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๒๗
(ร่าง) แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐– 
๒๕๖๔  

๓๗๖๐๗/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๒๗

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

๓๙๕๕๓/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๒๘

ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๐๑๕๖/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๒๘

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา

 

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส ์ ๓๗๓๓๗/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๒๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ว ๓๑๔/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๒๙

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา

ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

       ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข

 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ๓๗๓๑๑/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๓๑
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    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ี

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้ 
 

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 

๓๘๔๑๐/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๓๑ 

รายงานสรุปผลการทบทวนการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ว ๓๒๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๓๑ 

การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ว ๓๒๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๓๒ 

การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ว ๓๖๗/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๓๒ 

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน  
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม  
แนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพ่ิมเติม  ๓๗๔๑๖/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๓๓ 
การทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 
๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด  

๓๘๘๔๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๓๓ 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว  
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๙  ๓๙๑๐๔/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๓๔ 
แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ๓๙๑๓๐/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๓๕ 

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  
(ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ๓๗๙๑๐/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๓๕ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน  
๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้า  

ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐  ๓๘๘๒๙/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๓๖ 
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม)  

๓๙๕๓๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๓๖ 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 

ขอความเห็นชอบรายละเอียดแผนงานและแผนเงิน และขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๓๗๗๖๑/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๓๗ 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น เพ่ือใช้ในการจัดงานนิทรรศการโลก International Recognized  Exhibition 
Expo 2017 Astana  
ร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG SPA) ระหว่างบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
กับบริษัท SHELL EASTERN TRADING  (PTE) LTD และบริษัท BP SINGAPORE PTE. 
LIMITED  

๓๘๗๐๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๓๘ 

แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  

๓๘๖๘๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๓๘ 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ ๑  ๓๘๖๗๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๓๙ 
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๔ และ การประชุมอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

๓๙๒๗๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๓๙ 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษโีดยปรับปรงุโครงสรา้งภาษ ี  
๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ  
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม  
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  

     ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ  
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๗๓๔๖/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๔๐ 

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ของการประปานครหลวง  ๓๗๘๘๒/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๔๐ 

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชา ปี ๒๕๕๙– 
๒๕๖๓  

๓๗๖๗๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๔๑ 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ๓๘๗๑๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๔๒ 

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดต้ังศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand 
Industrial Design Center : Thai-idc)  

๓๗๓๒๓/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๔๒ 

รายงานการลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมโครงการเหมืองแร่โพแทชของบริษัท ไทยคาลิ จํากัด    ๓๗๒๘๔/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๔๓ 
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  

๓๗๖๘๖/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๔๓ 

แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ  ๓๘๖๔๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๔๓ 
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๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๔๘๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๔๔ 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๓๘๖๓๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๔๔ 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างไทย–ญี่ปุ่น  ๓๗๓๓๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๔๖ 
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ลาว  ๓๗๕๓๐/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๔๖ 
ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส ์
ครั้งที่ ๒  

๓๗๘๑๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๔๗ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบ  
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

    ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....  ๓๗๙๒๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๔๘ 
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 
(๖ พ้ืนที่)  

๓๘๓๙๖/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๔๘ 

การจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร  

๓๙๔๙๐/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๔๙ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ 
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     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

     ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคลองกับนโยบายด้านน้ี
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง

สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ๓๗๓๐๘/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๕๑
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่แห่งชาติ พ.ศ. ....

๓๗๕๙๐/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๕๑

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

รายงานผลการดําเนินโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักด์ิ รักษ์แม่นํ้า ประจําปี 
๒๕๕๙  

๓๗๒๗๗/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๕๒

ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....  ๓๘๕๓๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๕๒

     ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและ  
การจํานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ ดิน 
(องค์การมหาชน)  

๓๙๕๑๐/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๕๒

    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

     ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย  
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๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๐๘/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๕๔ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๒๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๕๕ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๔๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๕๖ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๖๐/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๕๗ 
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายช่ือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๘ และการปรับปรุง
การบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ  

๓๗๓๒๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๕๗ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกัน
การนําช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน  

๓๗๓๓๐/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๕๗ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
บุคลากรด้านการบิน และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

๓๘๒๐๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๕๘ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน 
และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่ง และ
การแต่งต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   

๓๙๘๙๔/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๕๘ 

แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

๓๗๒๔๐/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๕๘ 

รายงานผลการจัดงาน “ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักด์ิ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม” ๓๗๒๘๖/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๕๙ 
แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  ว ๓๑๓/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๕๙ 
รายงานผลการพัฒนาระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  

๓๘๓๒๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๖๐ 

การขยายระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)  

๓๘๑๙๖/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๖๐ 

ข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศ)  

๓๘๒๐๓/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๖๐ 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะต่างๆ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓๘๘๑๐/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๖๐ 

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และ
คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๙  

๓๘๖๕๕/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๖๑ 



 
 - ๑๑ -

การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  ว ๓๒๕/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๖๑
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ๓๘๔๙๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๖๒
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าทดแทนให้แก่ราษฎร  
ที่เดือดร้อนและเสียโอกาสจากการก่อสร้างฝายห้วยละห้า

๓๘๕๙๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๖๒

งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว ๓๒๙/๕๙ [๑๓/๑๐/๒๕๕๙] ๖๒
ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

๓๘๗๙๕/๕๙ [๑๓/๑๐/๒๕๕๙] ๖๓

การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ว ๓๔๘/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๖๔

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๙)

๓๙๑๑๓/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๖๕

รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
(เรื่อง แนวทางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ)

๓๙๑๒๐/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๖๖

สรุปผลการประชุมฝ่ายเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙-ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 

๓๙๓๓๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๖๖

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าสาธารณูปโภคและ  
ค่าวัสดุอาหาร  

๓๙๔๘๕/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๖๖

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๒๑ 
และครั้งที่ ๒๒  

๓๙๘๗๗/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๖๖

การขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องความคืบหน้างาน
ปฏิรูปการศึกษา   

๔๐๒๖๑/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๖๗

การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  ๔๐๒๗๗/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๖๘

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ. ....  

๓๗๓๕๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๖๘

การปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  ๓๗๖๕๖/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๖๘
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๘๖๒๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๖๙

การปรับเพ่ิมอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล 
สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

๓๘๖๐๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๗๐

ขอความเห็นชอบในหลักการในการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร  
ที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

๓๘๖๖๕/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๗๐

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ รวม ๖ ฉบับ  

๓๙๒๗๙/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๗๑



 
 - ๑๒ -

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง  

ว ๓๔๗/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๗๑ 

การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ
ในภาพรวม  

๓๙๕๘๒/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๗๒ 

รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
กรณีการเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๐๒๖๕/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๗๒ 

๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ  
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ  

๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)  

ว ๓๒๖/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๗๓ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ๓๙๓๐๘/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๗๔ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรงุประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอ่ืน  ๆที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง  
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ....  ๓๗๘๗๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๗๔ 
ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย
หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า พ.ศ. ....  

๓๗๓๙๑/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๗๔ 



 
 - ๑๓ -

ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๗๖๓๓/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] ๗๕ 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พุทธศักราช ๒๔๘๕  

๓๘๓๖๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๗๕ 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....   

๓๘๓๘๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๗๕ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

๓๘๗๓๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๗๕ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม 
ในการทํางาน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๘๗๔๐/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๗๖ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๘๗๔๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๗๖ 
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๘๗๔๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๗๖ 

ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่
ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....  

๓๘๔๐๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๗๖ 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๘๕๔๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๗๗ 
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....  ๓๘๕๙๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] ๗๗ 
ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้งานที่มีการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
ไม่ถือเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....  

๓๙๒๘๕/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๗๗ 

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพ่ือการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขน
ระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๙๔๗๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๗๘ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกําหนด
ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ 
ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)  

๓๙๓๑๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๗๘ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการดําเนินการเก่ียวกับเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ 
พ.ศ. ....  

๔๐๒๔๕/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๗๘ 

ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ พ.ศ. ....   ๔๐๓๑๓/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๗๘ 
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....  ๔๐๒๗๐/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] ๗๙ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น  
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  ๓๙๕๑๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] ๗๙ 



 
 - ๑๔ -

      ๑๑ .๔  นํา เ ท ค โ น โ ล ย ีที ่ท ัน ส ม ัย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ท า ง  
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดี  
ทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน  
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม  
ผู้มี อิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

 
 
 
  
 
 
                                                                        



 
 - ๑๕ -
 
 
 
 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๘๑ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๘๒ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ ๘๓ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ๘๔ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย ๘๕ 
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง 
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 ๘๕ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา  
   ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ ๘๖ 
   ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ๘๗ 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ ๘๘ 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ๘๘ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ดําเนินการ 

๘๙ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๙๐ 
ตารางอักษรย่อ ๙๑ 
  

  

สารบญั



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๑ 
การปกปองและเชิดชู 

สถาบันพระมหากษตัริย 
 

 
 

 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ และ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน   
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําความกราบ

บังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป ดังนี้ 
                ๑. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” 
                ๒. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัย
และพัฒนาข้าวไทย” 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” 

และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เป็น พระบิดาแห่งการวิจัย
และพัฒนาข้าวไทย”  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนข้อความในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ จากเดิม “รัชกาลปัจจุบัน” เป็น “รัชกาลท่ี ๙” ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๒ 

การรักษาความม่ันคงของรัฐ 

และการตางประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   

       เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงเพ่ือรองรับการใช้บังคับพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวม ๓ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเพ่ือรองรับการใช้บังคับพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับ

นายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดค่าธรรมเนียม กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการกําหนดหลักประกันในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ตามท่ี
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                ๑. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
พ.ศ. .... 
                ๓. ร่างกฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการกําหนดหลักประกันในการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   

       เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีคณะกรรมการการค้าสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง เพ่ือทํา
หน้าท่ีกําหนดหรือแก้ไขนโยบายมาตรการและแนวทางเกี่ยวกับการบริหารการค้าสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายล้างสงู กําหนดมาตรการภายในประเทศเพ่ือป้องกันการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง สินค้าท่ีใช้ได้สองทาง และ
สินค้าท่ัวไปท่ีสามารถนําไปประกอบ พัฒนา เสริมสร้าง และดําเนินการประการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 
โดยให้มีระบบบริหารการส่งออก การผ่านแดน การถ่ายลํา การเป็นคนกลาง และการดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานศาลยุติธรรม อาทิ การกําหนดให้ชัดเจนในร่างพระราชบัญญัติฯ เรื่องบท
ยกเว้นการขออนุญาต กรณีสินค้ามีการกํากับดูแลโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อมิให้มีข้อขัดแย้งเกิดข้ึนระหว่างร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งท่ีใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ รวมท้ังควร
กําหนดบทนิยามของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ชัดเจนรัดกุมย่ิงข้ึน โดยมีตําแหน่งเทียบเคียงได้กับข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสาม  
ในทํานองเดียวกับท่ีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๓๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๓๐ (The 30th 
Myanmar-Thailand Regional Border Committee Meeting : RBC-30) ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงตุง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีพลโท มินหน่อง ผู้บัญชาการสํานักปฏิบัติการพิเศษท่ี ๔ เป็นประธานฝ่ายเมียนมา และพลโท 
สมศักด์ิ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคท่ี ๓ เป็นประธานฝ่ายไทย มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

             ๑. เรื่องเพ่ือทราบ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถ่ินเพ่ือแก้ไขปัญหา     
ท่ีเกิดข้ึนตามบริเวณพ้ืนท่ีชายแดน (๒) การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นําในระดับสูงไทย-เมียนมา และ (๓) ความคืบหน้าในการแก้ไข
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาในการจัดต้ังคณะกรรมการชายแดน     
ส่วนภูมิภาค 
                ๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ (๑) มาตรการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน (๒) ความร่วมมือในพ้ืนท่ีชายแดน 
(๓) ความร่วมมือทวิภาคีเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด (๔) ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับเขตแดน (๕) ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับชายแดน 
(๖) ความเคลื่อนไหวชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ/กลุ่มต่อต้านในพ้ืนท่ีชายแดน (๗) เร่ืองอ่ืน ๆ เช่น การอาชญากรรมในพ้ืนท่ีชายแดน 
ความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ีการค้าชายแดน และการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากกับรัฐกะเหรี่ยง และ (๘) การกําหนด
วันท่ีและสถานท่ีของการประชุมคณะกรรมการ RBC-31 ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนท่ีประเทศไทย สําหรับวันท่ีและสถานท่ีจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๓ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าว สําหรับคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาอาศัยอยู่              
ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวท่ีเกิด
ในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทย และคนต่างด้าวซ่ึงอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยได้รับการผ่อนผันให้อาศัย   
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวท่ีเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทย และคนต่างด้าว
ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ทําได้ 
                    ๑.๓ ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทําได้ (ฉบับท่ี ..) 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามข้อ ๑.๒ มีความเชื่อมโยงกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนท่ีควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าว  
บางจําพวกท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพ้ืนท่ีควบคุม ซ่ึงหากบุคคลตามร่างประกาศฯ ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี
ควบคุมข้างต้นประสงค์จะออกไปทํางานนอกเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนด เป็นประเด็นท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรรับไปพิจารณาเพ่ือป้องกัน
ปัญหาในทางปฏิบัติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการจดทะเบียน   
          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการจดทะเบียน ได้แก่ (๑) มาตรการดําเนินการหลังสิ้นสุด
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา (๒) ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ และ (๓) ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจการ
แปรรูปสัตว์น้ํา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามข้อตกลง/สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

     คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามข้อตกลง/สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ท้ังหมด แล้วนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 

 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   

        เรื่อง โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓) และแนวทาง
การดําเนินงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการเมืองต้นแบบฯ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ 
ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน     
ในพ้ืนท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยนําร่องในพ้ืนท่ีอําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบ 
                    ๑.๒ แผนการดําเนินงานโครงการเมืองต้นแบบฯ จํานวน ๖๓ โครงการ กรอบวงเงิน ๕,๑๗๕.๓๘๙ ล้านบาท 
โดยเป็นโครงการท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนโดยเร็ว จํานวน ๓๙ โครงการ แบ่งเป็นโครงการท่ีขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ โครงการ วงเงิน ๓๔๓.๖๔๑ ล้านบาท และโครงการท่ีต้องขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๒ โครงการ วงเงิน ๑,๑๙๐.๙๕๓ ล้านบาท 
                   ๑.๓ จัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือทําหน้าท่ี
กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ังติดตามและประเมินผล 
                ๒. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เป็นต้น นําแนวทางดังกล่าว     
ไปดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาแนวทางการให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ในการดําเนินการ
ด้วย 
                ๓. สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบฯ เห็นควรให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงการจํานวน ๖๓ โครงการ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อม และรายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยให้ดําเนินการปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาดําเนินงานในส่วนท่ีจําเป็นเร่งด่วนและ   
มีความพร้อมท่ีจะดําเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อน หากไม่เพียงพอ ก็ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ    
ตามความจําเป็นและเหมาะสม หรือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามขั้นตอนต่อไป รวมท้ัง
ประสานงานกับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพ่ือพิจารณาบรรจุโครงการไว้     
ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้เกิดการบูรณาการงบประมาณ 
ส่วนกรณีท่ีจะให้มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเป็นแหล่งทุนในระยะยาวให้กับผู้ประกอบการท่ีจะลงทุนในพ้ืนท่ี นั้น เห็นควรท่ีกระทรวง 
การคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป      
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๔. ในการจัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ ให้เพ่ิม “กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ตามความเห็นของประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายภาคใต้ 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พ.ศ. .... 
                 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุัญญัติ
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกาอย่างไม่เป็นทางการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกา
อย่างไม่เป็นทางการ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ระหว่างวันท่ี ๒๙ กันยายน-๒ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้กล่าวชื่นชมอาเซียนท่ีให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ระหว่างประเทศ และเห็นด้วยกับความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการดําเนินงานด้านความม่ันคงในภูมิภาค ซ่ึงสหรัฐฯ ยังคง
ยืนยันนโยบายปรับสมดุลและพร้อมสนับสนุนอาเซียนอย่างใกล้ชิด 
                ๒. รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงความคิดเห็น เช่น (๑) การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา โดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลางเป็นสิ่งสําคัญในการเผชิญความท้าทายในอนาคต (๒) ความร่วมมือ
ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus : 
ADMM-Plus) เป็นกลไกหลักท่ีสําคัญในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (๓) ภัยพิบัติเป็นความท้าทายท่ีกองทัพของ    
ทุกประเทศควรมีการเตรียมความพร้อมร่วมกัน รวมท้ังความสําเร็จของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และการฝึกร่วมด้านการแพทย์ทหาร
กับด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (ADMM-Plus Military Medicine-Humanitarian Assistance 
and Disaster Relief Joint Exercise 2016 : AM-HEx 2016) ณ ประเทศไทย เป็นแบบอย่างของความร่วมมือเพ่ือตอบสนอง          
ต่อภัยพิบัติของอาเซียน 
                ๓. กรณีทะเลจีนใต้ สหรัฐฯ มีความเห็นว่า ควรแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี โดยได้พยายามสนับสนุนให้จีนมีส่วนร่วม
มากข้ึน ส่วนอาเซียนมีความเห็นว่าควรดําเนินการบนพ้ืนฐานของความร่วมมือเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในภูมิภาค 
                ๔. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของท้ังสองฝ่าย รวมท้ังได้กล่าวถึงบทบาทของประเทศไทยในการสนับสนุนแนวทางดังกล่าว
ผ่านการจัดต้ังศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และการฝึกร่วม AM-HEx 2016 ท่ีผ่านมา 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  รายงานการประชุมระดับรัฐมนตรี China-ASEAN Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection 

and Quarantine (SPS Cooperation) ครั้งที่ ๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประชุมระดับรัฐมนตรี China-ASEAN Ministerial Meeting on Quality 

Supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation) ครั้งท่ี ๕ ต้ังแต่วันท่ี ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองหนานหนิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ มีประเด็นสําคญั ดังนี้ 
             ๑. ท่ีประชุมได้รับทราบรายงานและข้อเสนอแนะของการประชุมผู้ประสานงานระดับอธิบดี (ASEAN-China SPS 
Cooperation Contact Point Meeting) ครั้งท่ี ๕ เม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการดําเนินความร่วมมือ   



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

ด้านการควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนและจีนภายใต้แผนปฏิบัติการของปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และให้การรับรองรายงานแผนปฏิบัติการความร่วมมือปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
ซ่ึงประกอบด้วยขอบเขตความร่วมมือ ๔ ด้านหลัก ได้แก่ (๑) การจัดทําระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแจ้งเตือนประกาศ    
(๒) การแลกเปลี่ยนการเยือน (๓) การจัดการฝึกอบรมและการสัมมนา และ (๔) การจัดทําวิจัยร่วม 
                ๒. จีนได้นําเสนอโครงการเพิ่มเติมเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้าน SPS ระหว่างกัน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) การจัดทํา
พ้ืนท่ีนําร่องอาเซียน-จีนสําหรับการตรวจสอบและกักกันค้าชายแดน ณ ด่านผิงเสียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (๒) ความร่วมมือ
ด้านการมาตรฐานทางการเกษตร (๓) ความร่วมมือด้านใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และ (๔) ความร่วมมือด้านการป้องกันและการควบคุม
โรคพืชและสัตว์ 
                ๓. ท่ีประชุมได้รับรองแถลงการณ์ร่วมหนานหนิง โดยไม่มีการลงนาม มีสาระสําคัญ ได้แก่ (๑) ความสําเร็จในการเจรจา
การยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (๒) เร่งรัดการเจรจาประเด็น SPS ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ให้สามารถสรุปผลได้ภายในกําหนด และ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือ
ในการตรวจสอบและกักกันสินค้าเกษตรและอาหาร 
                ๔. การประชุมคร้ังต่อไปจะจัดข้ึนในปี ๒๕๖๑ โดยมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (นายสะเหลิมไซ กมมะสิต) และคณะ ระหว่างวันท่ี ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงท้ังสองฝ่าย
ได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว และเร่งรัดความร่วมมือต่าง ๆ ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็น
รูปธรรม โดยกระทรวงการต่างประเทศเห็นควรมีการติดตามใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม 
วัฒนธรรม และการพัฒนา โดยแบ่งเป็น ๑๐ ประเด็น เช่น การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน การเชื่อมโยงในภูมิภาค แรงงาน 
พลังงานไฟฟ้า ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา ความร่วมมือในกรอบอาเซียน จึงมอบหมายส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติให้
เป็นไปตามผลการหารือให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นการผันน้ําจากแม่น้ําโขง     
ซ่ึงจะต้องพิจารณาท้ังกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศไทย รวมท้ังประเด็นกรณีไม้พะยูง ๑๑ ตู้คอนเทนเนอร์ 
ขณะนี้คดีปลอมแปลงเอกสารยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล และจะยังไม่มีการส่งคืนไม้พะยูงของกลางให้แก่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจนกว่าการดําเนินคดีปลอมแปลงเอกสารดังกล่าวจะถึงท่ีสุด ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ       
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง

วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดทําและลงนามแนวปฏิบัติร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ 
(Joint Action Program on Tourism Cooperation between the Ministry of Tourism and Sports of the Kingdom of 
Thailand and the Ministry of Culture, Sports and Tourism of the Socialist Republic of Viet Nam in the period of 
2016-2018) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวในระดับทวิภาคีและระดับอาเซียน 
อีกท้ังจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมท้ังการส่งเสริมการตลาด
ระหว่างกัน โดยจะมีการลงนามในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในแนวปฏิบัติร่วมฯ (โดยระบุตําแหน่ง) 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมท้ังชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การต้อนรับ-ส่งผู้นําท่ีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ 

                 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลในการต้อนรับ-ส่ง ผู้นําระดับประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาล 
ท่ีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD Summit) ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๙-
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ท่าอากาศยาน ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  เอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย 
ค.ศ. ๒๐๓๐ (ACD Vision for Asia Cooperation 2030) (๒) ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) และ (๓) ร่าง
เอกสารแถลงการณ์ ACD เกี่ยวกับบทบาทของเอเชียในการกระตุ้นการเติบโตผ่านความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือความเชื่อมโยง (ACD 
Statement on Reigniting Growth through Partnership for Connectivity) ซ่ึงมีสาระสําคัญเป็นการประกาศเจตนารมณ์   
ทางการเมืองของประเทศสมาชิก ACD เพ่ือวางกรอบแนวทางการดําเนินความร่วมมือในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา     
ท่ีครอบคลุมและย่ังยืน สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๓๐ และร่างพิมพ์เขียวระยะ ๕ ปี       
(ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑) ซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกพิจารณาใช้เป็นแนวทางดําเนินความร่วมมือใน ๖ เสาหลักของ ACD 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและผลประโยชน์ของประเทศไทยและภูมิภาคโดยรวม 
                    ๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD Summit) ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่ีกรุงเทพมหานคร 
ร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ท้ัง ๓ ฉบับ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทํากรอบระยะเวลาการดําเนินการตามผลลัพธ์การประชุมฯ ให้ชัดเจนว่ากิจกรรมใด
จะต้องดําเนินการภายในช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) และกิจกรรมใดจะต้องส่งต่อ
ให้รัฐบาลชุดต่อไป โดยให้นําเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้ ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
(ด้านต่างประเทศ) 
                ๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสาธารณรัฐเยเมน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) จํานวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ข้อมติ UNSC ท่ี ๒๑๔๐ (ค.ศ. ๒๐๑๔) ท่ี ๒๒๐๔ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ท่ี ๒๒๑๖ (ค.ศ. ๒๐๑๕) 
และ ท่ี ๒๒๖๖ (ค.ศ. ๒๐๑๖) เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการคว่ําบาตรสาธารณรัฐเยเมนท่ีจําเป็นได้แก่ การห้ามการเดินทาง การอายัด



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

ทรัพย์สิน และการควํ่าบาตรทางอาวุธ รวมถึงการต่ออายุมาตรการดังกล่าวเพื่อช่วยฟ้ืนฟูและสนับสนุนการเสริมสร้างสันติภาพและ
ความม่ันคงในสาธารณรัฐเยเมน 
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานอัยการสูงสุดถือปฏิบัติและแจ้งผลการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง   
ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใช้แทนความตกลงฉบับเดิม
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๐ เพ่ือแสดงถึงการให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือในด้านนี้ให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึนบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) 
ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน    
ร่างความตกลงฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ท่ีเห็นว่า ในระยะต่อไปควรขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมในสาขาท่ีจะสนับสนุนการพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมท้ัง
ชี้แจงประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรนํ้าระหว่างกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี 

  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
              ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ําระหว่าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี (Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Water Resources Between the 
Ministry of Natural Resources and Environment of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Land, Infrastructure 
and Transport of the Republic of Korea) มีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนโยบายด้านน้ํา 
กฎหมายและองค์กร เทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างย่ังยืนและการดําเนินงานในสาขาทรัพยากรน้ําของท้ังสองประเทศ รวมถึง   
การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับทวิภาคี ซ่ึงจะดําเนินการในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
การศึกษาดูงาน การวิจัยและพัฒนาร่วม การจัดประชุมและสัมมนาร่วม และความร่วมมือในรูปแบบอ่ืนท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

และจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในระหว่างการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี ในวันท่ี ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ซ่ึงอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งท่ี ๒ และการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ   
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย

และกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Memorandum of Understanding on Cooperation 
in the Field of Education between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of 
Education of the Republic of Korea) มีสาระสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาทุกระดับท้ังในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีรูปแบบความร่วมมือท่ีหลากหลาย อาทิ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ทุนการศึกษา การวิจัยร่วม การฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสาขาอ่ืน ๆ ท่ีท้ังสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เป็นต้น ซ่ึงจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
ภายหลังการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี ในวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ทําเนียบรัฐบาล 
                    ๑.๒ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง
ชี้แจงประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา สมัยที่ ๑๔ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference 
on Trade and Development : UNCTAD) สมัยท่ี ๑๔ (อังค์ถัด ๑๔) ระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงไนโรบี 
สาธารณรัฐเคนยา มีประเด็นสําคัญ อาทิ ท่ีประชุมฯ ได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีวิเคราะห์สถานการณ์
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และบทบาทของอังค์ถัดในอีก ๔ ปีข้างหน้า โดยเอกสารผลลัพธ์นี้ถือเป็นความสําเร็จของกลุ่ม ๗๗       
ในการผลักดันประเทศท่ีประเทศกําลังพัฒนาให้ความสําคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนา โดยส่วนหนึ่งมาจาก
แรงผลักดันจากวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และวาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา ท่ีได้รับการรับรองเมื่อปี ๒๕๕๘ ท้ังนี้ 
ประเทศไทยในฐานะประเทศรายได้ปานกลางได้รับประโยชน์จากอาณัติของอังค์ถัดท่ีจะช่วยเหลือประเทศในกลุ่มดังกล่าวในการรับมือ
กับความท้าทายเฉพาะของกลุ่มประเทศน้ี ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International 
Civil Aviation Organization : ICAO) สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๓๙ ระหว่างวันท่ี ๒๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานใหญ่ของ ICAO 
เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทําหน้าท่ีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมประชุมฯ 
และการประชุมกับกลุ่มความร่วมมือเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยการบิน รวมท้ังได้นัดพบหารือระดับทวิภาคีกับประเทศ
ท่ีมีนัยสําคัญต่ออุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
                ๑. ผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชา ICAO สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๓๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับประเทศสมาชิกได้เข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญต่อความปลอดภัยและการคืนสถานะ Category I 
ของประเทศไทย รวมท้ังได้ประกาศเข้าร่วมมาตรการสิ่งแวดล้อมในการลดผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรม
การบิน 
                ๒. ผลการประชุมกับกลุ่มความร่วมมือเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยการบิน ประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญ
จาก ICAO ได้ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการเตรียมการเพ่ือรองรับการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน    
ในปีหน้า ตามโครงการ Universal Security Audit Programme (USAP) ซ่ึงมีกําหนดการโดยประมาณในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
                ๓. ผลการหารือทวิภาคีกับองค์กรกํากับดูแลการบินพลเรือนต่าง ๆ ซ่ึงทุกองค์กรรับทราบความก้าวหน้าในการแก้ไข
ปัญหาและพร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือประเทศไทย โดยมีผลการหารือท่ีสําคัญ เช่น การนัดประชุมหารือทางด้านเทคนิคร่วมกับ
สํานักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อกําหนดแผนงานและระยะเวลาท่ีจะปรับเลื่อนชั้นจาก Category II เป็น Category I 
การแจ้งความประสงค์การเจรจาสิทธิการบินใหม่กับเกาหลีเพ่ือให้สามารถใช้สิทธิการบินเสรีภาพท่ีห้าได้ การขอความร่วมมือจาก
สํานักงานการบินพลเรือนของออสเตรเลียในการพิจารณาอนุญาตให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สามารถนําเคร่ืองบินรุ่นใหม่ 
บินเข้าออสเตรเลียได้ การขอความร่วมมือจากญี่ปุ่นในการพิจารณาผ่อนปรนมาตรการเข้มงวดการเพิ่มเท่ียวบินและจุดบินปลายทาง 
สําหรับกรณีความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป กระทรวงคมนาคมจะพิจารณากําหนดท่าทีของ
ประเทศไทยให้ชัดเจนก่อนจะนําไปสู่การกําหนดท่าทีของอาเซียนในการเจรจากับสหภาพยุโรปต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  สรุปผลการตรวจติดตามผลการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศและการเข้าพบหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือศึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศและระบบประกันสังคม ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ 

            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการตรวจติดตามผลการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ และการเข้าพบ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือศึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศและระบบประกันสังคม ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ระหว่างวันท่ี ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
                ๑. การตรวจติดตามการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนประกันสังคมปัจจุบันมีเงินลงทุน 
ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๔๕๔,๔๓๕ ล้านบาท ซ่ึงเก็บสะสมไว้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนกว่า ๑๓.๗ ล้านคน
ท่ัวประเทศ ในจํานวนนี้แบ่งเป็นเงินลงทุนต่างประเทศ จํานวน ๔๓,๑๔๒ ล้านบาท โดยบริษัท Blackrock บริหารกองทุนต่างประเทศ 
๓ กองทุน มูลค่า ๑๐,๗๓๕ ล้านบาท มีผลตอบแทนจากการลงทุนรวม ๓,๒๑๖ ล้านบาท และบริษัท Morgan Stanley Investment 
Management บริหารกองทุนต่างประเทศ ๑ กองทุน มูลค่า ๒,๙๘๕ ล้านบาท มีผลตอบแทนจากการลงทุนรวม ๙๙ ล้านบาท 
                ๒. การศึกษาระบบบํานาญสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ณ Government Actuary’s Department 
(หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัยของรัฐบาล) โดยเงินบํานาญจากรัฐบาล มีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนท่ีเกษียณอายุโดยเก็บภาษี
จากประชาชนในแต่ละปี ส่วนเงินบํานาญจากนายจ้าง มีการจัดต้ังกองทุนบํานาญและจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพ่ือเป็นเงินบํานาญ   
ยามเกษียณอายุโดยมีลักษณะเป็นกองทุนบํานาญและกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพด้วย 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

                ๓. การศึกษาโครงสร้างองค์กรกับบริษัท Willis Tower Watson ท่ีปรึกษาด้านการลงทุนและบริหารองค์กร สามารถ
พัฒนาองค์กรได้ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านการบริหารองค์กร ด้านการลงทุน และด้านการทําธุรกรรมซ้ือขายหลักทรัพย์ 
โดยหน่วยงานควรให้ความสําคัญกับด้านกลยุทธ์องค์กรและด้านบริหารองคก์รเนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนดีกว่าร้อยละ ๑-๒ 
ต่อปี 
                ๔. การศึกษาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทไทย ท่ีบริษัท International Beverage Holding Limited 
(IBHL) โดยบริษัท IBHL เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ThaiBev มีหน้าท่ีดูแลการลงทุนและขยายกิจการในต่างประเทศท้ังหมด 
                ๕. สถานการณ์ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเม่ือมีการลงมติออกจากสหภาพยุโรป มีความผันผวน
ในตลาดเงินตลาดการลงทุนมากข้ึน ค่าเงินปอนด์ลดลงกว่าร้อยละ ๑๐ โดยผลกระทบต่อไทยมีไม่มากนัก ผลกระทบต่อการลงทุน
ของกองทุนประกันสังคมมีผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้เป็นไปในทิศทางท่ีดีเนื่องจากราคาพันธบัตรปรับสูงข้ึน 

                 ๖. ข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามการลงทุนและเข้าประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม   
ควรเร่งขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศและกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ให้หลากหลายประเภท รวมทั้งรัฐบาลควรให้
ความสําคัญกับด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและด้านการลงทุน และมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยแยกหน่วยงานด้านการลงทุน
ออกจากสํานักงานประกันสังคมเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้า         

ท่ีต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ (ISIL) และ
กลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al-Qaida) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ (ISIL) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ 
(Al-Qaida) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามส่งออก 
ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ (ISIL) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al-Qaida) ตามรายชื่อ 
ท่ีคณะกรรมการท่ีต้ังข้ึนตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกําหนด ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการพบความคลาดเคล่ือน
ของการกําหนดพิกัดศุลกากรในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ และกระทรวงการคลังได้ดําเนินการแก้ไขพิกัดศุลกากร
สําหรับรายการของท่ีมีความคลาดเคล่ือนดังกล่าวแล้ว รวมท้ังควรเพ่ิมเติมบทอาศัยอํานาจโดยอ้างถึงมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ีกําหนดให้รัฐมนตรีรักษาการมีอํานาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ จํานวน ๒ ฉบับ ท่ีจะมีการรับรองในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-
สหภาพยุโรป (ASEAN-EU Ministerial Meeting : AEMM) ครั้งท่ี ๒๑ ในวันท่ี ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร และ
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ได้แก่ 
                          ๑.๑.๑ ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป โดยยึด
ประชาชนเป็นพ้ืนฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน (Bangkok Declaration on Promoting 
a People-Oriented, People-Centred ASEAN-EU Partnership for Shared Strategic Goals) เป็นแถลงการณ์ทางการเมือง
เพ่ือเน้นยํ้าเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนสู่ระดับยุทธศาสตร์ในปี ๒๕๖๐ ซ่ึงเป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒

ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป และครบรอบ ๕๐ ปีการก่อต้ังอาเซียน การพัฒนาแผนงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายข้างต้นร่วมกัน 
การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการเจรจาท่ีแน่นแฟ้นระหว่างกัน รวมถึงการเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การรับมือ
กับปัญหาภัยคกุคาม การเพ่ิมการค้าการลงทุนระหว่างกัน การศึกษา วัฒนธรรม และการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
                          ๑.๑.๒ ร่างแผนงานกรุงเทพฯ เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป จากหุ้นส่วนท่ีเพ่ิมพูนไปสู่
การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (๒๕๕๙-๒๕๖๐) [Bangkok Roadmap for Elevating the ASEAN-EU Enhanced Partnership to 
a Strategic Level (2016-2017)] เป็นการวางแนวทางการดําเนินงานและกําหนดทิศทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน     
ในอนาคต โดยแบ่งเป็นหัวข้อสําคัญ ได้แก่ ภาพรวมด้านการเมืองความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม วัฒนธรรม และอื่น ๆ 
โดยจัดลําดับภารกิจท่ีสําคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม กําหนดโครงการหรือการดําเนินงานท่ีท้ังสองฝ่ายประสงค์
จะดําเนินการภายในปี ๒๕๖๐ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ในการยกระดับทางยุทธศาสตร์ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักข่าวกรองแห่งชาติและสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ    
ท่ีขอเพิ่มเติมและปรับแก้ถ้อยคําบางประการในร่างปฏิญญากรุงเทพฯ และร่างแผนงานกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ประเทศไทยและอาเซียน
ควรแสวงประโยชน์จากองค์ความรู้และความชํานาญของสหภาพยุโรปด้านการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหาร
จัดการชายแดนระหวา่งประเทศอาเซียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การรับรองเอกสารผลการประชุม World Culture Forum ครั้งที่ ๒ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาบาหลีสําหรับการประชุม World Culture Forum ครั้งท่ี ๒ ท่ีจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 
๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีสาระสําคัญมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน สนับสนุนให้มีการทํางานเพื่อให้เกิดการบูรณาการวัฒนธรรมท่ีชัดเจน ส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพในสังคม เชิดชูและให้
คุณค่ากับความหลากหลายและมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนการทํางานเพื่อให้บรรลุต่อยุทธศาสตร์โลกเพ่ือสันติภาพ และการขจัด
ความไม่เท่าเทียมทางเพศ เป็นต้น 
                     ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม World Culture 
Forum ครั้งท่ี ๒ รับรองในร่างปฏิญญาบาหลีสําหรับการประชุมดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาบาหลีในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวง    
การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ สปป.ลาว โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียวในระดับ
ทวิภาคีและระดับอาเซียน อีกท้ังเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเท่ียว 
รวมท้ังการส่งเสริมการตลาดระหว่างกัน ซ่ึงจะมีการลงนามในระหว่างการเยือน สปป.ลาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ (โดยระบุตําแหน่ง) 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดกับหลักการ       
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การประชุมผู้นํา BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้นํา BIMSTEC (BIMSTEC Leaders’ 
Retreat Outcome Document) ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ท้ังหมด 
๑๓ สาขา ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การค้า การคมนาคม
และความเชื่อมโยง สิ่งแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการภัยพิบัติ พลังงาน เทคโนโลยี การท่องเท่ียว 
วัฒนธรรม การประมงและเศรษฐกิจสีฟ้า สาธารณสุข และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน โดยจะมีการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ 
ในการประชุมผู้นํา BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 ในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐอินเดีย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นํา 
BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง     
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda) มีสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติใหม่ท่ีผูกพันถึงหน่วยงานระดับย่อย ในการออกแบบและพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและเมืองอย่างย่ังยืนให้รองรับพันธกรณีตามเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท ความเชื่อมโยง    
ในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน ตลอดจนการสร้างระบบการเงินท่ีเข้มแข็งเพ่ือการเข้าถึง    
ท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยในเชิงนโยบาย จะชว่ยผลักดันและส่งเสริมการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืนของไทยซ่ึงมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทนไทยท่ีได้รับมอบหมายรับรองในร่างวาระการพัฒนาเมืองใหม่ 
                    ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างวาระการพัฒนาเมืองใหม่ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ดําเนินการ
ได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) เร่ือง การจัดทําหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ เป้าหมาย และเป้าประสงค์ของแต่ละประเทศในการพัฒนาเมือง    
จะมีประเด็นท่ีแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ ดังนั้น การทบทวนและติดตามผลเพ่ือรายงานความคืบหน้า    
ในการดําเนินงานตามวาระการพัฒนาเมืองใหม่ ควรจะต้องตระหนักถึงความแตกต่างของบริบทในแต่ละประเทศดังกล่าวด้วย      
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔

                ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแผนการพัฒนาเมืองใหม่ จัดระเบียบ และวางผังเมืองต่าง ๆ ให้เป็นระบบ โดยเฉพาะเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตสูง    
ในแต่ละภูมิภาคเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงความเชื่อมโยงกับผังเมืองเดิมด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ผลการเข้าร่วมประชุมผู้นํา G20 ของนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเข้าร่วมประชุมผู้นํากลุ่ม ๒๐ (G20 Summit) ประจําปี ๒๕๕๙ ของนายกรัฐมนตรี         
ในฐานะประธานกลุ่ม ๗๗ (G77) ระหว่างวันท่ี ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. ท่ีประชุมผู้นํากลุ่ม ๒๐ หารือ ๕ วาระสําคัญ ได้แก่ การประสานนโยบายและแนวทางการพัฒนาใหม่ ๆ เพ่ือการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก การบริหารจัดการดา้นเศรษฐกิจและการเงินของโลกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเสริมสร้างการค้าการลงทุน
ท่ีมีความแข็งแกร่ง การพัฒนาท่ีมีความเชื่อมโยงและครอบคลุม และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
ได้กล่าวเน้นยํ้าความสําคัญของการผนึกกําลังระหว่างกลุ่ม ๒๐ และกลุ่ม ๗๗ ด้านการประสานนโยบายและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การเงิน การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากภายใน ในสาขาท่ีสําคัญ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมผ่านกลไกประชารัฐ และได้เน้นยํ้า ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การสร้างหุ้นส่วนระดับโลกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยคํานึงถึง
ความต้องการของทุกภาคส่วน (๒) การสร้างความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎระเบียบสถาบัน และประชาชน และ (๓) การส่งเสริม
แนวทางการพัฒนาที่เป็นของตัวเอง ในส่วนของจีนได้เพ่ิมประเด็นเรื่องการบรรลุวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ให้เป็นวาระสําคัญ 
สําหรับประเทศต่าง ๆ ได้ใช้โอกาสผลักดันและแสดงท่าทีท่ีแตกต่างกัน เช่น ญี่ปุ่น ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือกและ Clean 
Energy ท้ังนี้ เยอรมนีจะเป็นประธาน G20 ในปี ๒๕๖๐ ต่อเนื่องด้วยอาร์เจนตินาในปี ๒๕๖๑ 
                ๒. นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน (นายสี จิ้นผิง) ซ่ึงท้ังสองฝ่ายจะร่วมมือกัน
ยกระดับการประสานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของท้ังสองประเทศและเอเชียโดยรวม รวมท้ัง   
ได้หารือกับประธานกรรมการบริหารบริษัท อาลี บาบา กรุ๊ป จํากัด (นายแจ็ค หม่า) โดยได้เชิญชวนให้บริษัทดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสร้างเครือข่ายและให้ความรู้ทางวิชาการและทางธุรกิจเพ่ือขยายโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๘ และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture 
and Forestry : AMAF) ครั้งท่ี ๓๘ และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งท่ี ๓๘ ท่ีประชุมรับทราบความก้าวหน้า      
ในการดําเนินงานด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ภายหลังปี ๒๕๕๘ และให้ความเห็นชอบมาตรฐานและเอกสารต่าง ๆ เช่น      
(๑) ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (๒) แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ของอาเซียนด้านปศุสัตว์ พืช และประมง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ รวมท้ังเห็นชอบต่อเอกสารร่างแนวคิดเรื่องท่าทีร่วมของอาเซียนต่อประเด็น
ท่ีเกี่ยวกับการเกษตรสําหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC COP 22) และมอบหมาย
ให้ประเทศไทยในฐานะประธาน G77 เป็นประเทศผู้ประสานงานหลักกับกลุ่มเจรจาของอาเซียนสําหรับประเด็นด้านการเกษตร    
ในการประชุมดังกล่าว ท้ังนี้ ประเทศไทยได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันจัดทํา “นโยบายประมงอาเซียน”เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการร่วมกันทําประมงอย่างย่ังยืน และรับผิดชอบ และขอให้สํานักเลขาธิการอาเซียนแสวงหาการสนับสนุนจากองค์กร
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้นําเสนอนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” และประเทศไทยแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ 
ครั้งท่ี ๓๙ ซ่ึงจะจัดข้ึน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

                ๒. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (AMAF 
Plus Three) ครั้งท่ี ๑๖ ท่ีประชุมรับทราบ (๑) ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนบวกสาม
ด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และ (๒) การดําเนินงานขององค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus 
Three Emergency Rice Reserve : APTERR) ภายใต้ความตกลง APTERR ท้ังนี้ ประเทศไทยเสนอให้เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนบวกสาม
ร่วมกันจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี ๑๗ ซ่ึงจะจัดข้ึน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
                ๓. การลงนามในความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
(ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) เพ่ือเป็นกลไกในการประสานงานและความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค ด้านสุขภาพสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
                ๔. การหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการขยายความร่วมมือ
ท้ังด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-

Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ ๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญากรุงฮานอยของการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-
แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งท่ี ๗ มีสาระสําคัญเป็นเอกสาร
ท่ีแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นําประเทศสมาชิกท่ีจะส่งเสริม สนับสนุน และสานต่อความร่วมมือในภูมิภาคในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือเอ้ืออํานวยต่อการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมประเทศสมาชิกในการดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 
รวมท้ังหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค และสนับสนุนให้หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาเข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการและแผนงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบ ACMECS ซ่ึงจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นํา 
ACMECS คร้ังท่ี ๗ ท่ีกรุงฮานอย เวียดนาม ในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ (ต่อเนื่อง) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการกําหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๐ 
(ต่อเนื่อง) ดังนี้ 
                          ๑.๑.๑ ราชอาณาจักรไทยควรเร่งหารือเพ่ือทําความเข้าใจกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาก่อนการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๐ (ต่อเนื่อง) ท่ีจะมีข้ึนระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ท่ีทําการใหญ่องค์การ
ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
                          ๑.๑.๒ ยืนยันตามร่างข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกท่ีให้ Refer เพ่ือชะลอการขึ้นทะเบียนพ้ืนท่ีกลุ่มป่า
แก่งกระจานเป็นมรดกโลก และพยายามไม่ให้มีถ้อยคําเกี่ยวกับ “เขตแดน” ไว้ในข้อมติของคณะกรรมการมรดกโลก 
                          ๑.๑.๓ กรณีมีประเด็นอ่ืนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการพิจารณา
กําหนดท่าทีในประเด็นนั้น ๆ ท้ังนี้ ให้คณะผู้แทนไทยพิจารณาร่วมกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๐ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖

(ต่อเนื่อง) โดยคํานึงถึงหลักการของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อมูลด้านเทคนิคและวิชาการ
จากองค์กรท่ีปรึกษา 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นหน่วยงานหลักในการจัดคณะผู้แทนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปหารือและทําความเข้าใจร่วมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในเรื่องข้อห่วงกังวลในเรื่องค่าพิกัดของ
พ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน ก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๐ (ต่อเนื่อง) 
                    ๑.๓ มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดส่งเอกสารค่าพิกัดตําแหน่ง
ท่ีต้ังของพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานในเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก จากเดิม ๔ ตําแหน่ง เป็น ๑ ตําแหน่ง ต่อศูนย์มรดกโลก
รับทราบ 
                    ๑.๔ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๐ (ต่อเนื่อง) 
ตามองค์ประกอบเดิมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๐ โดยมอบหมายให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส 
(นายสีหศักด์ิ พวงเกตุแก้ว) เป็นหัวหน้าคณะ และผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการหัวหน้าคณะ 
                ๒. หากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 
คร้ังท่ี ๔๐ (ต่อเนื่อง) ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานการรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) สําหรับปี 

ค.ศ. ๒๐๑๖–๒๐๒๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) 

สําหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ ท่ีได้มีการรับรองในท่ีประชุม World Congress of Biosphere Reserves ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๑๔-
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ปฏิญญาลิมา มีสาระสําคัญตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยได้เพ่ิมเนื้อความเกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการมนุษย์และชีวมณฑลในแถบประเทศหมู่เกาะแคริบเบียน ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และการสนับสนุนการใช้พ้ืนท่ี
สงวนชีวมณฑลเป็นพ้ืนท่ีสาธิตในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน การสํารวจ วิจัย ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนความร่วมมือกับภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล 
ซ่ึงไม่มีข้อผูกมัดในการดําเนินการ และสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของประเทศไทย 
                ๒. แผนปฏิบัติการลิมา สําหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ มีสาระสําคัญโดยมีการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมถ้อยคําให้ครอบคลุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในภาพรวมให้ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยถ้อยคําท่ีปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนั้น ไม่กระทบ
สาระสําคัญเดิมตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด 
                ๓. การดําเนินการภายหลังการรับรองปฏิญญาลิมา และแผนปฏิบัติการลิมา คณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล
ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้แต่งต้ังคณะทํางาน      
ร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลของประเทศไทยขึ้นเพ่ือจัดทําร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

                ๔. การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จัดประชุมเครือข่ายพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลในแถบประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งท่ี ๑๐ [(10th Southeast Asian Biosphere Reserve Network (SeaBRnet) Meeting] ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งที่ ๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งท่ี ๖ ระหว่างวันท่ี ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งท่ี ๖ จัดข้ึนภายใต้หัวข้อ Education Growth : Competencies, 
Employability and Innovation มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดแนวทางการศึกษา และรับรองยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค รวมท้ัง
แถลงการณ์ร่วมด้านการศึกษาของเอเปค มีสมาชิกเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมท้ังสิ้น ๑๙ เขตเศรษฐกิจ ซ่ึงท่ีประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบและ
รับรองในเอกสาร จํานวน ๒ ฉบับ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๗๓ และแถลงการณ์ร่วมด้านการศึกษา
ของเอเปค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้นําเสนอรายงานด้านการศึกษาของประเทศไทยหัวข้อ “การเตรียมคน      
สู่การทํางาน” (Employability) ต่อท่ีประชุมฯ 
                ๒. การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง      
ในเร่ืองการทําความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างไทย-ฮ่องกง การให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาของไทย และการทํา
โครงการ Sister School กับสถานศึกษาของไทยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

             คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี ๔๙ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงได้มีการหารือ ๓ ประเด็นหลัก 
ได้แก่ (๑) การสร้างประชาคมอาเซียนและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาค (๒) สถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
เช่น สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ประเด็นอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาค และ (๓) ความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาและประเทศนอกภูมิภาค 
โดยไทยได้ผลักดันความร่วมมือท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญ เช่น การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงในภูมิภาค 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ในกรอบต่าง ๆ เช่น กรอบความร่วมมือแม่น้ําโขง-คงคา ครั้งท่ี ๗ ซ่ึงได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม เช่น แผนปฏิบัติการกรอบ
ความร่วมมือแม่น้ําโขง-คงคา ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ รวมท้ังได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ๕ ประเทศ 
ได้แก่ จีน นิวซีแลนด์ เวียดนาม เกาหลีเหนือ และญี่ปุ่น ซ่ึงการประชุมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันและมีนัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่ามีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องตามสรุปประเด็นสําคัญและต้อง
นําไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป และมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) จํานวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ข้อมติ UNSC ท่ี ๒๒๘๓ (ค.ศ. ๒๐๑๖) เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการควํ่าบาตรต่อสาธารณรัฐ
โกตดิวัวร์ ตลอดจนการยุบคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามข้อมติฯ เรื่อง สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (Cote d'lvoire Sanctions 
Committee) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Group of Experts) ท่ีจัดต้ังข้ึนตามข้อมติฯ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานอัยการสูงสุด ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดําเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป 

                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังรายงานผลการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ 
(UNSC) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ท่ีผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง กรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน ครั้งท่ี ๑๐ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม
และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ 
โดยมุ่งเน้นในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การนําตัวผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติมาลงโทษตามกฎหมาย การปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงานอัยการอย่างซ่ือสัตย์และแข็งขันภายใต้กรอบกฎหมายภายในของแต่ละประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร การปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างทันท่วงที โดยจะมีการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมฯ ในการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน 
ครั้งท่ี ๑๐ ระหว่างวันท่ี ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมอบหมาย   
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้เจรจาร่างปฏิญญาร่วมฯ ภายในกรอบท่ีสอดคล้องกับกฎหมายภายใน โดยมีอัยการสูงสุดหรือ        
รองอัยการสูงสุดผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในปฏิญญาร่วมฯ ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงประโยชน์
ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทํา
หนังสือสัญญาท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒ (COP 22) การประชุม

รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๒ (CMP12) และการประชุมรัฐภาคคีวามตกลงปารีส สมัยที่ ๑ (CMA 1) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบและเห็นชอบ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (the Conference of the Parties to the UNFCCC : COP) สมัยท่ี ๒๒ (COP 22) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต 
(the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol : CMP) สมัยท่ี ๑๒ (CMP 12) 
และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส (the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the 
Paris Agreement) สมัยท่ี ๑ (CMA 1) ซ่ึงจะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๕-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักร
โมร็อกโก ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระหว่างการประชุม
ระดับสูง และมอบหมายให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ผู้แทนพิเศษของประธานกลุ่ม ๗๗ สําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ทําหน้าท่ีหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กรณีท่ีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไม่ได้พํานักในราชอาณาจักรโมร็อกโก 
รวมท้ังเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                     ๑.๒ เห็นชอบต่อกรอบท่าทีเจรจาของไทยสําหรับใช้ในการประชุม COP 22 การประชุม CMP 12 และการประชุม 
CMA 1 มีสาระสําคัญเป็นการเน้นยํ้าการดําเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
ภายใต้ความตกลงปารีส จะคํานึงถึงหลักการของความเป็นธรรม ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับท่ีแตกต่างโดยคํานึงถึงขีดความสามารถ
ของแต่ละประเทศ และมุ่งหวังให้รัฐภาคียกระดับการดําเนินงานตามพันธกรณีของตนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ พิธีสาร
เกียวโต และความตกลงปารีส รวมท้ังเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วเพ่ิมระดับการดําเนินงานในช่วงก่อนปี ค.ศ. ๒๐๒๐ อย่างจริงจัง 
เพ่ือนําไปสู่หลักการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นธรรม รวมท้ังยกระดับการให้การสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาด้านการเงิน การพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นว่า 
หากในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติฯ จะมีการจัดทําความตกลงระหว่างรัฐภาคี จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาก่อนการทําความตกลงนั้นตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และหากความตกลงดังกล่าวมีเนื้อหาท่ีก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ       



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

ซ่ึงเข้าข่ายลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไป 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกรอบท่าทีการเจรจาของไทยฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการได้โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 



 

 

 

นโยบายท่ี 

๓ 
การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม 

และการสรางโอกาสการเขาถึง 

บริการของรัฐ 
 

 

 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐

๓. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพ่ือคนยากจนที่บุกรุกท่ีดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี 

“ปทุมธานีโมเดล” ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘-สิงหาคม ๒๕๕๙  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยเพ่ือคนยากจนท่ีบุกรุกท่ีดินสาธารณะ 

จังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” ครั้งท่ี ๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘-สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยตามโครงการบ้านม่ันคง โดยได้
ดําเนินการแล้ว ๒ รูปแบบตามความต้องการของชุมชน ได้แก่ 
                    ๑.๑ แนวทางการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในท่ีดินราชพัสดุ ๓๐ ไร่ ดําเนินการเช่าท่ีดินกรมธนารักษ์ มีรูปแบบบ้าน    
เป็นอาคารสูง ๒-๓ ชั้น แบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ ระยะ โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างระยะท่ี ๑ จํานวน ๒๗๕ ครัวเรือน ในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๙ คาดว่าจะแล้วเสร็จท้ังโครงการในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ แนวทางการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในท่ีดินใหม่ใกล้ชุมชน เช่น สหกรณ์บ้านม่ันคงไทยมุสลิมสามัคคี จํากัด หรือ
ชุมชนแก้วนิมิต จํานวน ๑๐๐ ครัวเรือน ได้ดําเนินการซ้ือท่ีดินเอกชน ๔๒ ตารางวา มีรูปแบบบ้านเป็นบ้านแถว คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ท้ังโครงการในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
                ๒. ในระยะต่อไป จะดําเนินการลงพ้ืนท่ีทําความเข้าใจระดับชุมชนในส่วนท่ีเหลือและเปิดเวทีประชุมประชาพิจารณ์
เพ่ือทําความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ท่ีอยู่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการและยังไม่เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑,๐๓๒ ครัวเรือน 
และจะนําไปสู่การพิจารณาสิทธิในท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีปทุมธานีโมเดลต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. รับทราบการบริหารงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและย่ังยืน โดยการส่งเสริมให้เจ้าหนี้
นอกระบบเข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ คือ “สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์” ให้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงิน
ในจังหวัดท่ีสํานักงานใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจต้ังอยู่ โดยให้กู้ยืมเงินท้ังท่ีมีหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ต่อราย คิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมรวมกันแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง (Effective Rate) ไม่เกินร้อยละ ๓๖ 
ต่อปี และเห็นชอบการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพ่ือรับผิดชอบภารกิจด้านการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยเฉพาะ ตามแนวทาง    
ท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการทางกฎหมายกับองค์กรหรือนายทุน
เงินกู้นอกระบบอย่างจริงจัง การจัดทําฐานข้อมูลสําหรับป้องกันและปราบปราม การบูรณาการช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างรวดเร็ว รวมท้ังตัดวงจรสาเหตุของหนี้นอกระบบ การจัดต้ังศูนย์ประสานงานเพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ระดับกระทรวงหรือระดับองค์กร การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาหนี้นอกระบบ การอบรมให้ความรู้
และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงิน ตลอดจนการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าของสถาบันการเงินเพ่ือให้
เป็นภูมิคุ้มกันสําหรับปัญหาหนี้ครัวเรือนในอนาคต การกาํหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน รวมถึงตัวชี้วัดในการดําเนินงาน
และนําแนวทางการบริหารงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการรองรับและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
                    ๓.๑ จัดทําแผนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน (Financial literacy) แก่ประชาชน รวมท้ังกลไก    
ในการขับเคลื่อน โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีการให้ความรู้ฯ แก่ประชาชนในช่องทางท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมสําหรับประชาชนแต่ละกลุ่มอาชีพ การศึกษา หรือช่วงวัย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

                    ๓.๒ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และวางแผนการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือจูงใจ    
ให้ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบเข้ามาประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
                ๔. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือให้ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบเข้ามาประกอบธุรกิจสินเชื่อ        
พิโกไฟแนนซ์ต่อไป 
                ๕. ให้กระทรวงยุติธรรมประสานงานกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือเร่งรัดให้ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....       
มีผลใช้บังคับโดยเร็วเพ่ือให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาร่วมกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย พ.ศ. .... โดยให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล และให้รับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐท่ีเห็นควรมีมาตรการหรือหลักเกณฑ์     
ในการตรวจสอบการได้มาของท่ีดินท่ีจะนําไปปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมอย่างละเอียดรอบคอบ และกําหนดเรื่องการเปลี่ยนมือ
การถือครองท่ีดินเพ่ือแก้ไขการเปลี่ยนมือไปสู่กลุ่มทุนและการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนในรูปแบบแปลงรวมให้มีความชัดเจน รวมทั้ง
ควรพิจารณาการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีไม่เหมาะสมต่อการประกอบเกษตรกรรมให้รอบคอบ และเพ่ิมเติมข้อความในมาตรา 
๒๙/๑ (ร่างมาตรา ๗) เป็น “ในกรณีมีผู้ประสงค์จะขายที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมซ่ึงมิได้อยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน และอยู่นอกเขตท่ีดินของรัฐ 
ให้สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมมีอํานาจจัดซ้ือท่ีดินนั้น เพ่ือนํามาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ และให้ถือเสมือนว่า
เป็นท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยไม่ต้องดําเนินการกําหนดเขตท่ีดินนั้นให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดินตามมาตรา ๒๕” และไม่ขัดข้องหากเป็น
ท่ีดินท่ีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมได้มาโดยการจัดซ้ือ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมีการวางแผนและลําดับความสําคัญในการดําเนินงานโดยเฉพาะ   
ในระยะเร่งด่วนท่ีต้องเร่งดําเนินการในรัฐบาลปัจจุบัน ให้ความสําคัญกับการเร่งนําคืนท่ีดินท่ีถูกนําไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง เร่งปรับปรุง
และพัฒนาท่ีดินท่ีมีอยู่และท่ีได้รับคืนมาเพ่ือจัดสรรให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรท่ีไม่มีท่ีดินทํากิน การจัดหาท่ีดินท่ีอยู่นอก
เขตปฏิรูปท่ีดินควรพิจารณาความจําเป็นเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรและมีราคาเป็นธรรม โดยในการดําเนินงานควร
ต้องยึดพระราชบัญญัติฯ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีความต่อเนื่อง ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๖๐  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน      
หรือการดําเนินกิจการสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย      
(นายสุธี มากบุญ) เสนอเพิ่มเติมว่า เพ่ือให้การดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นไปอย่าง   
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เห็นควรให้ดําเนินการ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒

                     ๑.๑ ในส่วนของระยะเวลาในการดําเนินโครงการ หากเป็นโครงการท่ีดําเนินการได้เอง ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ส่วนโครงการที่เป็นการจ้างเหมาให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันจะทําให้การดําเนินโครงการต้องล่าช้าออกไป ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการดังกล่าวต่อไป พร้อมชี้แจงเหตุผลความจําเป็นโดยละเอียด 
                     ๑.๒ ในข้ันตอนการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ให้คณะกรรมการระดับอําเภอในแต่ละพ้ืนท่ีพิจารณากลั่นกรอง
โครงการโดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนส่วนรวมในแต่ละหมู่บ้านจะได้รับเป็นสําคัญ และจะต้องไม่เป็นโครงการเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมอาคารสถานท่ีต่าง ๆ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยนําโครงการท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มาพิจารณาความเหมาะสมและจําเป็น   
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการดําเนินการ 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
งบประมาณ รวมท้ังความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการด้วย ดังนี้ 
                     ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ในฐานะหน่วยงานหลักวางแผนการดําเนินโครงการให้ชัดเจน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ดําเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ภายในกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยนําข้อจํากัด ปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการคร้ังก่อนมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ดีย่ิงข้ึน รวมท้ังให้มีการกําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอนด้วย 
                     ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยติดตามเร่งรัดการดําเนินโครงการอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา     
ท่ีกําหนด และให้นําเสนอโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเพื่อ
บรรจุไว้เป็นโครงการสําคัญของรัฐบาลท่ีต้องติดตามเร่งรัดเป็นกรณีพิเศษ 

      ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยนําผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการดังกล่าวมาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการรายงานผลการดําเนินโครงการต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 

โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
(Sustainable Development Goals 2030 : SDGs) ท้ัง ๑๗ เป้าหมาย และ ๑๖๙ เป้าประสงค์ โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy Philosophy : SEP) เป็นแนวทาง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้ทุกส่วนราชการรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในทุกกระบวนการ โดยการจัดทํางบประมาณ
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความมีเหตุผล หลักความพอเพียง ประหยัดคุ้มค่า ความจําเป็นตามสถานการณ์ปัจจุบัน และแผนแม่บท
ระยะ ๕ ปี/๒๐ ปี ท่ีคํานึงถึงการคาดการณ์ในอนาคตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคง แผนแม่บทด้านต่าง ๆ ให้มีการบูรณาการตามภารกิจและงบประมาณใน ๓ มิติ ประกอบด้วย 
มิติยุทธศาสตร์ (Agenda) และมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) ท่ีจะต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติพ้ืนท่ี (Area) เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะนําไปสู่ความมีวินัยด้านการเงินการคลัง สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างม่ันคงและย่ังยืน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง (SEP for SDGs) ให้สอดคล้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี และ ๑ ปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังนี้ สําหรับแผนงาน/
โครงการ ปี ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลสัมฤทธ์ิภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการสานต่อ
พระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเร่ืองเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ รวม 

๓ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพ
การจ้างในรัฐวิสาหกิจ รวม ๓ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ   
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทําศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน 
ค่าช่วยเหลือบุตรและค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร 
                    ๑.๒ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทําศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน 
                    ๑.๓ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตรและ       
ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร 
                ๒. ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย ค่าทําศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ซ่ึงในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมีการยกเลิกแล้ว ได้แก่ กฎกระทรวง   
ว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และใช้กฎกระทรวงลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นฉบับปัจจุบัน รวมถึงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีแก้ไขเพิ่มเติมเร่ือง “สถานพยาบาล” ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปประกอบ   
การพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ ท้ังนี้ ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นว่ารัฐวิสาหกิจควรกําหนด
แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานเพื่อเพ่ิมรายได้ชดเชยกับรายจ่ายท่ีจะเพิ่มข้ึนจากการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายค่ารักษา พยาบาล
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทําศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ตลอดจนการจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรดังกล่าว เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลประกอบการขาดทุน 
ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นภาระทางการเงินต่อไปในอนาคต ไปพิจารณาดําเนนิการต่อไปด้วย 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 
 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  สรุปผลการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเก่ียวกับนโยบายด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและการศึกษา
เด็กปฐมวัย (Asia-Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care and Education) เม่ือวันท่ี ๑๙-๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม คือ “The Transformative Power of Early Childhood : 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔

Innovations for Inclusivity and Quality” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ รวมถึงร่วมหารือ     
การกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพ่ือให้ผู้กําหนดนโยบาย
สามารถนําแนวทางไปใช้เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยในภูมิภาค นอกจากน้ี ยังมีการประชุมย่อย      
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การกําหนดนโยบายการเงิน การส่งเสริมความมีส่วนร่วม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงมีการประกาศ
ปฏิญญาปุตราจายาเพ่ือให้มีการร่วมมือด้านการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การดําเนินการ

เพ่ือรองรับการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปออมต่อเนื่องในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร    
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ซ่ึงเงินหรือผลประโยชน์นั้นคํานวณจากเงินท่ีลูกจ้างโอนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วได้คงเงินไว้
ในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพจนตาย ทุพพลภาพ หรืออายุไม่ตํ่ากว่า ๕๕ ปีบริบูรณ์ ท้ังนี้ ไม่ว่าเป็นเงินท่ีรับโอนมาจากกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพโดยตรง หรือรับโอนมาจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืนท่ีเงินทอดแรกเป็นเงินท่ีได้รับโอนมาจากกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพเป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
มีมาตรการสนับสนุนให้นายจ้างท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้มากข้ึน เพ่ือให้ลูกจ้างมีช่องทางในการออมเงิน
เพ่ือการเกษียณอายุซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการออม เพ่ือสร้างความม่ันคงของชีวิตภายหลังการเกษียณอายุ และช่วยลดภาระงบประมาณ
ของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุได้ต่อไปในอนาคต ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 
 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ

ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
 
 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 
 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกลํ้าเขตป่าสงวน 



 

 

นโยบายท่ี 

๔ 

การศึกษาและเรียนรู 

การทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   

        เรื่อง  ขอความเห็นชอบในหลักการเพ่ือประกาศเป็นนโยบาย "ปี ๒๕๕๙ ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ"  

                  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักการของนโยบาย “ปี ๒๕๕๙ ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ” และผลการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนาม      
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ
มาต้ังแต่วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และได้ดําเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลสัมฤทธ์ิการบริการความช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิม (Early Intervention : EI) สําหรับบุคคลท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ และให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   

        เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๙ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ท่ีประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษาเร่งด่วน โดยมีประเด็นสําคัญ ได้แก่ (๑) ปรับโครงสร้าง
การบริหารงาน (๒) ปรับการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (๓) ปรับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
จัดการศึกษา และ (๔) ปรับเนื้อหาหลักสูตร สําหรับร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และแผนการขับเคลื่อนและการปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ระบบการศึกษา ซ่ึงประธานท่ีประชุมได้เน้นยํ้าว่า กระทรวงศึกษาธิการควรเผยแพร่ประเด็นดังกล่าวในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” 
และเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกกลุ่ม รวมท้ังพิจารณาประเด็นการปฏิรูปการศึกษาให้ครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนา 
และให้รับความเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาต่อไป 
                ๒. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนปฏิบัติการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ระยะท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในส่วนของการอนุมัติงบประมาณเห็นควรแบ่งการดําเนินการ
เป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะท่ี ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และระยะท่ี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-
๒๕๗๙ และให้ สกว. รับความเห็นจากท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 
                ๓. ท่ีประชุมมีมติเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมของสถาบันอุดมศึกษา        
ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๓ แห่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเห็นควรให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดทํารายละเอียดการดําเนินการท่ีสะท้อนให้เห็นความจําเป็นในเร่ืองกรอบอัตรากําลังให้ชัดเจน พร้อมท้ังให้รับ
ความเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการก่อนนําเสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    

การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 
 
 ๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๒๖ 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 
 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงาน

ที่มีทักษะ 
 
 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพฒันาครูทีม่ีคุณภาพ 
 
  ๔.๗ ทะนบํุารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 
 
 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 
 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๕ 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ดานสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 
 

 

 

 

 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 
 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
  
 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. .... ของ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ 
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการจัดต้ังเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จํานวน ๑๓ เขต และกําหนดกลไกการทํางานของคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพ่ือประชาชนทั้ง ๑๓ เขต โดยกําหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ 
ในการดําเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีดําเนินการหรือประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย 
ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ตลอดจนเสนอแนะและให้คําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานด้านสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการและงบประมาณของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน  และให้
ดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  (ร่าง) แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติ (ร่าง) แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมี
เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนําของอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และมูลค่าของ
วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มข้ึนอย่างน้อย ๑ เท่าตัวภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยท่ีมีศักยภาพตามความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ (๒) พัฒนาอุตสาหกรรม
และการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล (๓) ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ และ      
(๔) สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพ่ือการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างย่ังยืน กรอบวงเงินงบดําเนินการ
และงบลงทุนรวมประมาณ ๑๘,๕๐๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงหลักท้ัง ๙ กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสํานักงบประมาณพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                    ๑.๓ เห็นชอบให้จัดต้ังคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ มีบทบาทหน้าท่ีในการกําหนด นโยบายขับเคลื่อน 
และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ รวมถึงให้ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านสมุนไพรของประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
                ๒. ส่วนเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบทิศทางตามแผนแม่บทฯ ให้มีความชัดเจน และปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปีแรก โดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และการบูรณาการ  
การดําเนินงานเพื่อลดความซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเป็นสําคัญด้วย ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรมีการประเมินผลเป็นรายปี และควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขในภาพรวม นโยบายส่งเสริมประเทศไทย



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

ให้เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness) ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ ควรครอบคลุมการพัฒนา
ระบบการจัดการความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีอันตรายเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้บริโภค เช่น การสร้างระบบการเฝ้าระวัง
และเครือข่ายในการจัดการปัญหา และระบบติดตามการตลาดหลังการขายที่เข้มงวดและมีบทลงโทษท่ีเหมาะสม รวมท้ังควรเพิ่มเติม
กิจกรรมท่ีจะทําให้การขับเคลื่อนแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น     
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ 
                    ๓.๑ เร่งรัดการสรรหาบุคคลผู้ซ่ึงสมควรดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ แล้วนําเสนอประธานกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
                    ๓.๒ บูรณาการการทํางานตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยตามที่เสนอในคร้ังนี้กับยุทธศาสตร ์
Medical Hub ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ [เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ระยะ ๑๐ ปี] เพ่ือให้การดําเนินการมีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน ไม่ซํ้าซ้อน 
และสอดคล้องกันต่อไป รวมท้ังกําหนดเป้าหมายการดําเนินการและผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๖๐ ด้วย 
                    ๓.๓ พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสมุนไพร เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมท้ังร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน 
ไม่ซํ้าซ้อน และสอดคล้องกันต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริม

การเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) 
ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขจุดอ่อนของนโยบายและยุทธศาสตร์   
ฉบับท่ีแล้ว และคํานึงถึงความต่อเนื่องและประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสําคัญ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการแก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพการเกิดและการเจริญเติบโต
ของเด็กปฐมวัย ซ่ึงร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) พัฒนากฎหมาย นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง (๒) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและสร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม (๓) พัฒนาระบบจัดสวัสดิการ
สังคม และ (๔) พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารสังคม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงและหน่วยงาน     
ท่ีเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเพิ่มเติมมาตรการท่ีเอ้ือต่อการสร้างครอบครัวและมีบุตรให้สอดคล้องกับหลักแนวคิดของแผนดังกล่าว
ในส่วนของการสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ท่ีมีรูปแบบหลากหลายท่ีให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดให้
สถานประกอบการมีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น และการจัดให้มีระบบช่วยเหลือพิเศษสําหรับครอบครัวท่ีไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ รวมท้ัง
ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุท่ีแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ี เช่น อัตราการตายของทารกแรกเกิด ซ่ึงประเทศไทย
สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ แต่ในบางจังหวัดกลับพบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เป็นต้น ไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดเพิ่มเติมบทนิยาม เพ่ิมเติมองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 
กําหนดสิทธิผู้ป่วยท่ีจะต้องได้รับ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยท่ีคุกคามสุขภาพจิต กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีจาก
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าท่ี กําหนดให้คณะกรรมการสถานบําบัดมีอํานาจให้ความยินยอม



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

ในการบําบัดรักษาทางกายแทนบุคคล (ผู้ป่วย) รวมท้ังกําหนดให้คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติจัดทําแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริม
สุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีคุกคามสุขภาพจิต แบบมีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงและประสานสอดคล้องกันท้ังระดับชาติ 
ระดับจังหวัด และระดับท้องถ่ิน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับร่างมาตรา ๑๙/๑ เนื่องจากความยินยอมในการเข้ารับการรักษาของคนไข้ โดยหลัก
ควรจะต้องเกิดจากความยินยอมของคนไข้ หรือผู้มีอํานาจให้ความยินยอมตามกฎหมาย เนื่องจากการรักษาอาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ชีวิตหรือร่างกายได้ไม่มากก็น้อย เช่น ฉีดยา ผ่าตัด หากเป็นกรณีท่ีคนไข้มีอาการทางกายจนน่าจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ไม่อยู่
ในวิสัยท่ีจะให้ความยินยอมได้ กรณีนี้อาจบังคับตามเหตุแห่งความจําเป็นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๗ ได้ ไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติิบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 
 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซํ้า  
 
 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. โครงการ “ม่ันใจท่ัวไทยรถใช้ GPS” ได้ออกประกาศให้รถโดยสารสาธารณะและรถลากจูงท่ีจดทะเบียนก่อน
มกราคม ๒๕๕๙ จะต้องติดต้ัง GPS ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ ส่วนรถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่   
ท่ีจดทะเบียนต้ังแต่มกราคม ๒๕๕๙ ต้องติดต้ัง GPS ทันที รวมท้ังรถบรรทุกขนาดใหญ่ต้ังแต่สิบล้อข้ึนไปทุกคันจะต้องติดต้ัง GPS 
ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ โดยขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเร่งจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
                ๒. โครงการจัดหาระบบและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบบริหารจัดการ   
ด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นโครงการพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ให้เป็นบัตรแบบพลาสติกท่ีมีแถบแม่เหล็ก    
มีคุณสมบัติในการป้องกันการปลอมแปลง เพ่ือลดความเสี่ยงจากการนําไปใช้อย่างผิดกฎหมายอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
โดยจะนํามาใช้ร่วมกับเคร่ือง GPS เพ่ือควบคุมผู้ขับรถให้เกิดความปลอดภัย คาดว่าจะสามารถเริ่มออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ได้ในไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยในอนาคตจะกําหนดให้ใช้ใบอนุญาตขบัรถแบบใหม่นี้เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 
สําหรับแหล่งเงินท่ีจะใช้ในการดําเนินโครงการ จํานวน ๕๓๓,๗๒๙,๐๘๙ บาท ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนได้มีมติ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๙) เห็นชอบให้จัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ือการดําเนินโครงการในระยะเริ่มต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  มติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยทางถนน จํานวน ๕ ประเด็น ได้แก่     
(๑) เมาแล้วขับ (๒) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด (๓) การได้มาซ่ึงใบอนุญาตขับรถ (๔) รถโดยสารสาธารณะ และ            
(๕) การคาดเข็มขัดนิรภัย และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

                          ๑.๑.๑ ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการแก้ไขกฎหมายท้ัง ๕ ประเด็น ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่ง
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเทศกาล    
ปีใหม่ ๒๕๖๐ 
                          ๑.๑.๒ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนํามติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนแห่งชาติเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามอํานาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ความสําคัญ
ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
                          ๑.๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
โดยนํานโยบายประชารัฐมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
                          ๑.๑.๔ ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น จริงจัง ให้เกิดความตระหนักและเกิดเป็นวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยโดยเร่งด่วน 
                    ๑.๒ เห็นชอบในหลักการให้จัดทําแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และให้ใช้แผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ เป็นแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปพลางก่อน จนกว่าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จะแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ให้พิจารณาปรับกรอบระยะเวลาการดําเนินการจัดทําแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ด้วย 
                ๒. ในการจัดหาเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติพิจารณาดําเนินการ
ให้เกิดความชัดเจนในเร่ืองของแผนความต้องการและแผนการจัดสรรเคร่ืองมือดังกล่าว ตลอดจนเร่ืองของคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงหลักความประหยัดและคุ้มค่า เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและ
เหมาะสม ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๓. ให้คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในลักษณะของการบูรณาการเพ่ือลดความซํ้าซ้อน โดยกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ตัวชี้วัด และเป้าหมายให้
ชัดเจน รวมท้ังให้ความสําคัญกับการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนต้ังแต่กระบวนการจัดทําแผนจนถึงการประเมินผล
การดําเนินงาน และพิจารณาถึงคุณสมบัติและความคุ้มค่าท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานเคร่ืองตรวจวัดความเร็ว เพ่ือ   
ความมีประสทิธิภาพของการดําเนินงานอย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        

และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
 
 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

และสาธารณสุข 



 

 

นโยบายท่ี 

๖ 

การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการใช้จ่าย 
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ขยายตัวร้อยละ ๒.๔ ร้อยละ 
๐.๘ และร้อยละ ๒๔.๘ ตามลําดับ ในขณะท่ีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนของภาครัฐลดลงร้อยละ ๑๗.๓ และร้อยละ 
๑.๖ ตามลําดับ เนื่องจากมีการเร่งรัดเบิกจ่ายไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้า ส่วนมูลค่าการส่งออกยังคงลดลงต่อเนื่องร้อยละ ๔.๕ 
เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะจีน อาเซียน และสหภาพยุโรป ด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ ๗ เดือน ร้อยละ ๒.๓ ในขณะท่ีดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ ๑๖.๒ ส่งผลให้
รายได้เกษตรกรเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๘.๙ ส่วนจํานวนนักท่องเที่ยวขยายตัวเร่งข้ึนเป็นร้อยละ ๑๐.๘ แต่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง
ร้อยละ ๕.๑ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับตํ่า ดุลการค้าและดุลบริการ
เกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
                ๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยรวมยังคงอยู่ในช่วงของการชะลอตัวตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศสําคัญอ่ืน ๆ รวมท้ังการฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจยูโรโซน และญี่ปุ่น ซ่ึงยังคง
เผชิญความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืด โดยประเทศต่าง ๆ ยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานตอ่นโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   

    เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น (โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)  

          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น จํานวน ๒๔๖,๑๑๙,๙๑๗.๕๓ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
รวม ๑๐ จังหวัด ๔ กลุ่มจังหวัด จํานวน ๕๑ รายการ โดยรวมกรณีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ รายการ จํานวน ๑๔,๔๑๒,๐๐๐ บาท 
ด้วย ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ 

                   ๒. ให้สํานักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง 
การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   

       เรื่อง  รายงานสรุปผลการทบทวนการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน 
และแผนงานบูรณาการ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๓๒ 

                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีเจ้าสังกัด กํากับให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง และ
หน่วยงานต่าง ๆ นําผลการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของกระทรวง/หน่วยงานท่ีได้ปรับปรุงแล้ว ไปใช้กํากับติดตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้รายงานผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของกระทรวง/หน่วยงาน พร้อมท้ังระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานเป็นรายเดือน เพ่ือสํานักงบประมาณ
จะได้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือน
ต่อไป 
                    ๑.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาผลการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับ
กระทรวงถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานในสังกัดเพ่ือกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับหน่วยงานท่ีสะท้อนถึงผลสําเร็จของงานและแสดง
ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจนครบถ้วน ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ส่งผลการพิจารณา
ทบทวนให้สํานักงบประมาณ ภายในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือสํานักงบประมาณจะได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก 
ท้ังนี้ ให้นําผลการทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลความสําเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน ไปใช้ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย 
                    ๑.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีท่ีเป็นประธานกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์กํากับให้ส่วนราชการท่ีเป็นเจ้าภาพหลักนําผลการพิจารณาทบทวนความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด พร้อมท้ังรวบรวมนําส่งสํานักงบประมาณ ภายในวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือสํานักงบประมาณจะใช้ประกอบการพิจารณา
ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 
                ๒. ให้สํานักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
  เรื่อง  การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

             คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
              ๑. เห็นชอบการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการกําหนด
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ 
                ๒. ให้สํานักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  (เรื่อง    
การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ   
การลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๖ คณะ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ โดยให้ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ัง ๖ คณะ นําแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้ส่วนราชการจัดทําแผนงานดังกล่าวเมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ [เรื่อง แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ      
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)] มาประกอบการพิจารณาจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย 
                    ๑.๒ เม่ือสํานักงบประมาณพิจารณาข้อเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสรุปภาพรวมข้อเสนอเบื้องต้นการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ให้สํานักงบประมาณนําเสนอรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพ่ือพิจารณา
ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                ๒. ให้สํานักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

    ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพ่ิมเติม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติและรับทราบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้เลื่อนระยะเวลาการดําเนินโครงการ ๓ โครงการ ประกอบด้วย (๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด (๒) โครงการสินเชื่อเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสําปะหลัง และ 
(๓) โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร จากเดิมท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเร่ิมดําเนินโครงการวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็น
เริ่มดําเนินโครงการต้ังแต่วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการชดเชยดอกเบี้ยและกรอบ
วงเงินงบประมาณยังคงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ อนุมัติโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังท่ีเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. 
จํานวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ราย รายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับต้นเงินกู้ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยเลื่อนกําหนดชําระคืน
ต้นเงินเป็นระยะเวลา ๒ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และให้ ธ.ก.ส. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้    
แก่เกษตรกรร้อยละ ๓ และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรแก่ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี ระยะเวลา ๒ ปี 
สําหรับภาระงบประมาณในการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน ๑,๒๐๐ ล้านบาท นั้น เห็นควรให้ ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการดังกล่าวไปก่อน 
เนื่องจากมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ และจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยตามความจําเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ท้ังนี้ เงื่อนไขในการดําเนินโครงการเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกร  
ผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๙/๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
                    ๑.๓ รับทราบโครงการให้สินเชื่อเพ่ือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังท่ีเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 
เป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ราย วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยจาก
เกษตรกรในอัตราร้อยละ ๐.๕ ต่อเดือน (ร้อยละ ๖ ต่อปี) กําหนดชําระคืนไม่เกิน ๑๒ เดือน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ ธ.ก.ส. เป็นต้น ในการจัดทําแผนงาน/
แนวทางการฟ้ืนฟูอาชีพให้กับเกษตรกรในช่วงท่ีมีการพักชําระหนี้ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมท้ัง  
การวางแผนการผลิตท่ีเชื่อมโยงไปถึงตลาด ซ่ึงจะทําให้เกษตรกรมีรายได้และนํามาชําระหนี้ได้ต่อไปเม่ือครบระยะเวลาท่ีกําหนด   
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. การดําเนินโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังจะต้องไม่มีความซํ้าซ้อน
กับมาตรการช่วยเหลืออ่ืน ๆ ของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด        
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบการทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ โดยให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นควรคงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก โดยจ่ายค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกเม่ือมีการไถ่ถอน
หลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ การขอทบทวนการระบายข้าวเปลือก ในกรณีท่ีเกิดภาระส่วนต่างระหว่างราคาท่ีโครงการกําหนดในการให้
สินเชื่อกับราคาท่ีขายได้จากการระบาย ทําให้มีภาระขาดทุนจากการดําเนินโครงการ โดยขอให้รัฐบาลชดเชยภาระขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
แทนผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ข้อกําหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกเดิมท่ีกําหนดไว้ร้อยละ ๙๐ ของราคาตลาด จะเป็นแรงจูงใจให้



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๓๔ 

เกษตรกรชําระคืนสินเชื่อผ่านการไถ่ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการ ทําให้ภาระขาดทุนของโครงการลดลง อย่างไรก็ดี 
กรณีท่ีราคาตลาดปรับตัวลดลง อาจทําให้ภาระขาดทุนของโครงการสูงข้ึน เห็นควรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) บริหารวงเงินสินเชื่อท่ีปล่อยกู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรายให้สอดคล้องกับร้อยละ ๙๐ ของราคาตลาด ณ ช่วงเวลา
นั้น ๆ หรือบริหารจัดการให้วงเงินสินเชื่อท่ีปล่อยกู้ตํ่ากว่ามูลค่าของข้าวเปลือกท่ีเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันการกู้เงินจาก ธ.ก.ส.      
ณ เวลานั้น ๆ อันจะเป็นการป้องกันการเกิดผลขาดทุนของโครงการและลดภาระงบประมาณของรัฐบาลในการชดเชยภาระขาดทุน
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
                ๒. เห็นชอบการทบทวนโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
ในส่วนของอัตราการชดเชยดอกเบี้ย โดยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเฉพาะท่ีเป็นสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
โดยไม่รวมโรงสี ได้รับชดเชยดอกเบี้ยในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๓ เป็นร้อยละ ๔ เพ่ือเก็บสต็อกข้าวต้ังแต่วันท่ี ๙๑-๑๘๐ วัน   
นับแต่วันท่ีเบิกจ่ายหรือออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน เพ่ือเป็นการสร้างมาตรการจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวซ่ึงเป็นสหกรณ์การเกษตร 
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในการเก็บสต็อกข้าวเป็นเวลานานข้ึน อันจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมี
ความจําเป็นต้องดําเนินโครงการเกินกรอบเป้าหมายและวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมีกระบวนการติดตามการดําเนินโครงการและระบบป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเพ่ือให้เกิดภาระ
ทางคลังน้อยท่ีสุด และควรให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเพ่ิมเติมอย่างท่ัวถึง รวมท้ังควร
คัดเลือกกลุ่มท่ีมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ เช่น มีสถานท่ีเก็บรักษาข้าวเปลือกท่ีมีมาตรฐาน ไม่เกิดการร่ัวไหลหรือ
ข้าวเปลือกเสื่อมคุณภาพก่อนเวลาอันควร เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาผลการดําเนินโครงการท่ีผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทาง            
ในการวางแผนและเตรียมความพร้อม หากเกิดกรณีภาระขาดทุนจากการดําเนินโครงการ นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       
ควรให้ความสําคัญกับการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าได้มีการรับซ้ือข้าวเปลือก    
จากเกษตรกรอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการตรวจสอบสต็อกข้าวทุกเดือน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

   ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ กลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ ๕ เดือนท่ีร้อยละ ๖.๕ เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยตลาดส่งออกสําคัญของไทยปรับตัวดีข้ึนในเกือบทุกตลาด โดยมีปัจจัยสนับสนุนสําคัญจากการกลับมา
ขยายตัวอีกครั้งของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยานยนต์และชิ้นส่วน และสินค้าเกษตรสําคัญ อาทิ มันสําปะหลัง ผลไม้ และ
ไก่แปรรูป กลับมาขยายตัวได้ดี และเป็นผลจากปริมาณการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นสําคัญ รวม ๘ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ หดตัวร้อยละ 
๑.๒ (YoY) 
                ๒. การส่งออกรายการสินค้า เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลดลง
ร้อยละ ๔.๑ ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๙.๐ รวม ๘ เดือนแรก มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรหดตัวร้อยละ ๕.๙ ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑.๐ 
                ๓. แนวโน้มการส่งออกในช่วงท่ีเหลือของปี ๒๕๕๙ คาดว่าช่วงท่ีเหลือจะปรับตัวดีข้ึนตามลําดับ และมีโอกาส
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม โดยมีปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญ คือ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์   
ท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน สินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง สินค้า Lifestyle และเคร่ืองด่ืม ขยายตัวได้ดีในตลาด CLMV สินค้ากลุ่ม        
เซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะแผงโซล่าเซลล์ มีความต้องการสูงมากในตลาดโลก การอ่อนตัวของค่าเงินบาท รวมท้ังการนําเข้า    
สินค้าทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญในช่วงท่ีผ่านมา 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง     แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แผนพัฒนา
และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) จํานวน ๒๔๗ โครงการ วงเงินท้ังสิ้น ๙๕๘,๕๐๕,๒๗๕ บาท จากหน่วยงานท่ีเสนอท้ังภาครัฐ
และเอกชน รวม ๙ หน่วยงาน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
             ๑. ยุทธศาสตร์การเร่งรัดทําการตลาดเชิงกลยุทธ์และผลักดันการส่งออก จํานวน ๒๓ โครงการ วงเงินรวม 
๑๗๗,๙๔๐,๓๐๐ บาท โดยใช้การตลาดนําการผลิต (Demand-Driven) และการกําหนดกลยุทธ์ในเชิงลึกลงถึงระดับเมือง (city-focus) 
โดยเจาะเมืองใหม่ เช่น แอฟริกา (ไม่รวมแอฟริกาใต้) เอเชียใต้ (ไม่รวมอินเดีย) ตลาดสินค้าใหม่ เช่น สินค้าสําหรับผู้สูงอายุ สินค้า
สําหรับสัตว์เลี้ยง และขยายช่องทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ 
                ๒. ยุทธศาสตร์การเจรจาเชิงรุกเพ่ือเปิดตลาด จํานวน ๑๔๑ โครงการ วงเงินรวม ๓๘,๓๐๐,๙๐๐ บาท ได้แก่      
การประชุมเจรจาเชิงรุก และการปกป้องผลประโยชน์และการแก้ไขอุปสรรคทางการค้า 
                ๓. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการส่งออกเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว จํานวน ๘๒ โครงการ วงเงิน
รวม ๖๙๒,๒๖๔,๐๗๕ บาท เช่น การผลักดันคลัสเตอร์กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 การผลักดันไทยสู่การเป็นประเทศ  
ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการค้าและบริการ การส่งเสริมโลจิสติกส์ การค้าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค
อาเซียน การพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม การสร้าง
แบรนด์สินค้าและบริการ และการพัฒนาองคก์รสู่อนาคต 
                ๔. แผนงานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน จํานวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

    ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์หลัก 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน (๒) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว (๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว (๔) การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม 
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยว และ (๕) การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเท่ียว และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนแผนฯ เป็น ๒ ระยะ ได้แก่ แนวทางระยะสั้น ในระยะ 
๑-๒ ปีของแผนฯ ดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ ท่ีสามารถเริ่มปฏิบัติได้ทันที คาดว่าสามารถเห็นผลได้ภายในช่วง    
๒ ปีแรกของระยะแผนฯ (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑) และแนวทางระยะกลาง ระยะ ๓-๕ ปี เป็นการดําเนินการท่ีสามารถเร่ิมปฏิบัติ   
ได้ในช่วงปีท่ี ๒-๓ ของระยะแผนฯ คาดว่าสามารถเห็นผลได้ภายในกรอบระยะเวลาแผนฯ (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม สํานักงบประมาณ 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ ข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนฯ 
ประเด็นการสร้างความตระหนักรู้และการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน 
รวมท้ังประเด็นการบูรณาการแผนงาน/งบประมาณในส่วนกลางกับภูมิภาคอย่างสอดรับกัน เป็นสิ่งสําคัญในการขับเคล่ือนแผนฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว นอกจากนี้ การวางแผนการพัฒนาภาคการท่องเท่ียวควรคํานึงถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรมควบคู่
ไปกับมิติทางเศรษฐกิจ รวมท้ังมิติด้านความปลอดภัยเป็นสําคัญ โดยควรให้ความสําคัญกับการกําหนดมาตรการในการส่งเสริมให้
ประชาชนทุกระดับสามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ในพ้ืนท่ีมีบทบาทในการวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีท้ังในระดับจังหวัดและท้องถ่ินเพ่ือสร้างจิตสํานึก
ในความเป็นเจ้าของและความหวงแหนในมรดกชุมชน ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย 

 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๓๖ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ จํานวน ๓ มาตรการ 
คือ (๑) มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ (๒) มาตรการพักชําระหนี้สิน 
และขยายระยะเวลาชําระหนี้ แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ และ (๓) มาตรการฟื้นฟูอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิต
และองค์ความรู้เพ่ือการปรับตัวต่อภัยพิบัติ สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณและแนวทางการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณซ่ึงอนุมัติหลักการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ จํานวน ๒ มาตรการ 
ภายในกรอบวงเงินรวมท้ังสิ้น ๒,๐๕๕,๗๒๐,๐๐๐ บาท จําแนกเป็น 
                    ๑.๑ การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในกรอบวงเงิน ๑,๙๕๓,๗๒๐,๐๐๐ บาท 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้ังคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการช่วยเหลือเกษตรกร (ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท) ก่อนท่ีจะดําเนินการ
จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการดังกล่าว รวมท้ังเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในคร้ังนี้อาจมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพ่ิมเติมตามสิทธิอีกส่วนหนึ่งด้วย 
                    ๑.๒ มาตรการพักชําระหนี้สิน และขยายระยะเวลาชําระหนี้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐         
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดําเนินการขยายระยะเวลาชําระหนี้ในสัญญาเงินกู้ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน โดยรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แทนสมาชิกในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของมูลหนี้ ๖,๘๐๐ 
ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในกรอบวงเงิน ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดทํารายละเอียดข้อมูลจํานวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ และมูลหนี้ท่ีเกิดข้ึนจริง 
เพ่ือตรวจสอบความซํ้าซ้อนกับโครงการอ่ืนท่ีภาครัฐให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันด้วย และให้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนมาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
กรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖     
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมตลอดท้ังหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินโดยรวดเร็ว เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ตามความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
  
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํานา
ไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และโครงการปรับเปล่ียน
พ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการทํานาหญ้า ดําเนินการโดยกรมปศุสัตว์ ให้เพ่ิมพ้ืนท่ีดําเนินงานจากเดิม ๔๐ จังหวัด ปรับเพ่ิมข้ึน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

๕๕ จังหวัด โดยเพ่ิมอีก ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน กําแพงเพชร ตาก พิจิตร อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี นครปฐม และเพชรบุรี 
                    ๑.๒ โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน ดําเนินการโดยกรมส่งเสริม
การเกษตร ให้เพ่ิมพ้ืนท่ีดําเนินงานจากเดิม ๓๐ จังหวัด ปรับเพ่ิมเป็นทุกจังหวัด ยกเว้น ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และขยายพ้ืนท่ีดําเนินการ
ครอบคลุมไปถึงพ้ืนท่ีเหมาะสมน้อย (S3) 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการภายใต้กรอบวงเงินเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไปแล้วเม่ือวันท่ี ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีควรให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการในท้องถ่ิน เครือข่ายสหกรณ์ เป็นต้น ให้มีการจัดทําแผนความร่วมมือ
ทางการตลาด เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีตลาดรองรับท่ีชัดเจน สามารถจําหน่ายได้ในราคา    
ท่ีเป็นธรรมและสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพ่ิมข้ึน รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐    
ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม) ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างท่ัวถึง ตลอดจนควรติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ท้ัง ๕ โครงการ ในช่วงระยะเวลา ๖/๑๒ เดือน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพ่ือลดปริมาณ
อุปทานข้าวเปลือกภายในประเทศในรอบฤดูกาลผลิตต่อ ๆ ไป ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
               ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการตรวจสอบและคัดเลือกพ้ืนท่ีและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน
การดําเนินโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม) จํานวน ๕ โครงการ เพ่ือให้
การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีปลูกข้าวไม่เหมาะสม (N) และพื้นท่ีปลูกข้าว
เหมาะสมน้อย (S3) ตามแนวทางและหลักการการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการทําเกษตรกรรม ท้ัง Zoning และ Agri-Map    
และให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ [เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม)] โดยเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ซํ้าซ้อนกับการได้รับสิทธ์ิตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ของกระทรวงการคลัง [โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ (ไร่ละ 
๑,๐๐๐ บาท)] 
 

     ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบรายละเอียดแผนงานและแผนเงิน และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือใช้ในการจัดงานนิทรรศการโลก International 
Recognized  Exhibition Expo 2017 Astana 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

            ๑. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                 ๑.๑ เห็นชอบรายละเอียดแผนงานและแผนเงิน และอนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดนิทรรศการโลก 
International Recognized Exhibition Expo 2017 Astana ซ่ึงจะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๐ มิถุนายน-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐      
ณ กรุงอัสตานา ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน และการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
                 ๑.๒ เห็นชอบให้คณะกรรมการอํานวยการงาน Astana Expo 2017 หรือกระทรวงพลังงานในกรณีท่ีมีเหตุผล
ความจําเป็นสามารถปรับรายละเอียดแผนงานและแผนเงิน ภายในกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                 ๑.๓ เห็นชอบให้กรณีท่ีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามอัตราท่ีระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกําหนด สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง โดยให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการในการอนุมัติ 
            ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นว่า เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงพลังงานไม่ได้เสนอต้ังงบประมาณรองรับไว้ ประกอบกับเป็นช่วงต้น



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๓๘ 

ปีงบประมาณไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ จึงเห็นควรให้กระทรวงพลังงานใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 
๓๒๗,๐๑๕,๙๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการดังกล่าว โดยให้กระทรวงพลังงานจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง เพ่ือขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมตาม
ข้ันตอนต่อไป  
               ๓. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า 
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความประหยัด คุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงพลังงานควรบูรณาการกับหน่วยงาน    
ท่ีเกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG SPA) ระหว่างบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับบริษัท SHELL EASTERN 

TRADING (PTE) LTD และบริษัท BP SINGAPORE PTE. LIMITED 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG SPA) ระหว่างบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับบริษัท 
SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD และบริษัท BP SINGAPORE PTE. LIMITED ซ่ึงระบุราคาท่ีตกลงใหม่ในร่างสัญญา LNG 
SPA ลดลงจากราคาเดิมในร่างสัญญา LNG SPA ร้อยละ ๑๘ ในปริมาณรายละ ๑ ล้านตันต่อปี (รวมสองสัญญา ๒ ล้านตันต่อปี) 
และปรับกําหนดการส่งมอบในแต่ละสัญญา ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขสัญญาฯ ให้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
เสนอสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป 

                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีสัมปทานก๊าซธรรมชาติ   
ในแหล่งอ่าวไทยกําลังจะหมดอายุ หรือกรณีท่ีไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ ได้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ LNG มากขึ้นในอนาคต ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
                    ๑.๒ เห็นชอบแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วงเงินงบประมาณรายจ่าย ๘๕๖.๙๙ ล้านบาท และประมาณการรายได้ ๘๕๗.๐๗ ล้านบาท ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน 
                    ๑.๓ รับทราบกรอบการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการส่งเสริมกิจการพลังงาน   
ให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ควรมีการระบุถึงการกําหนดมาตรฐานและคํานึงถึงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 
ในเกณฑ์การรับซ้ือไฟฟ้าหรือการออกใบอนุญาต และควรพิจารณาเพ่ิมการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย การดําเนินงานด้านการส่งเสริม
การศึกษา วิจัย พัฒนา การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน การประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมการศึกษา วิจัย
และพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า และควรพิจารณาใช้มาตรการกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้ขายไฟฟ้ารายใหญ่        
ท้ังภาครัฐและเอกชนจะต้องมีมาตรการส่งเสริมให้ลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้า เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า (Energy Effciency Resource 
Standards, EERS) โดยกําหนดเป็นสัดส่วนกับปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตและหรือขายให้กับลูกค้าในช่วงเวลาที่กําหนด ในส่วนของ      



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

งบลงทุนควรจะมีการเร่งรัดดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยคํานึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และแล้วเสร็จทันตามแผนท่ีกําหนดไว้ นอกจากน้ี ควรกํากับดูแลการดําเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นการถาวรอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ เป็นไปตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบวงเงินงบประมาณโครงการฯ ในกรณีท่ีดําเนินงานล่าช้า รวมท้ังควรให้ความสําคัญกับ
ตัวชี้วัดสําคัญ ๆ รายยุทธศาสตร์ท่ีจําเป็นต้องขับเคล่ือนในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงพลังงานหารือกับคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานในการกํากับดูแลการบริหารงบประมาณของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมทั้งในส่วนของการหารายได้และการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและการจัดการและบริหารสํานักงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ ๑ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะท่ี ๑ 
ในวงเงินลงทุนรวม ๓๓,๕๙๐ ล้านบาท ท้ังนี้ กฟผ. จะดําเนินโครงการฯ ได้ เม่ือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือ
กิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
                    ๑.๒ อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี ๒๕๕๙ สําหรับโครงการฯ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๓,๐๑๖.๘๐ 
ล้านบาท 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจท่ีเห็นควรบริหารจัดการเร่ืองการเงิน
และการลงทุนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดรับกับแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน โดยอาจพิจารณากําหนดแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในกรณีท่ีผลการดําเนินงานทางด้านการเงินไม่เป็นไปตามประมาณการที่ต้ังไว้ และให้ความสําคัญกับการวางแผนทาง
การเงินขององค์กรในระยะยาว เพ่ือตอบสนองการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยอาจพิจารณาผสมผสานรูปแบบ วิธีการ และ
เครื่องมือทางการเงินสําหรับการระดมทุนเพ่ือให้มีต้นทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม รวมทั้งควรพิจารณาเร่ืองคุณภาพและมาตรฐาน
อุปกรณ์จากต่างประเทศท่ีจะจัดซ้ือตามมาตรฐานสากล รวมถึงผู้เสนอราคา อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับเงินสกุลต่างประเทศ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประกอบการจัดซ้ือ อีกท้ังควรมีการกํากับดูแลโครงการฯ ให้แผนดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายลงทุนเป็นไป
ตามที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างเคร่งครัด และเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบลงทุนในทิศทางท่ีสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายและ   
การลงทุนของรัฐบาล การจัดส่งแผนการดําเนินงานโครงการฯ และรายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการฯ ให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานทราบ ตลอดจนให้ความสําคัญกับการรักษาประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า   
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ตลอดอายุการใช้งาน และบริหารจัดการต้นทุนท้ังในช่วงก่อสร้างและดําเนินโครงการฯ อย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาแหล่งเงินทุนโครงการฯ อย่างรอบคอบ โดยอาจพิจารณาให้เครื่องมือทางการเงินท่ีหลากหลายเพ่ือให้มีต้นทุน
ทางการเงินท่ีเหมาะสม การวางแผนในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างรัดกุม และระยะเวลาในการจัดหาเงิน
ให้สอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้วงเงินของโครงการฯ อยู่ภายใต้กรอบท่ีได้รับอนุมัติไว้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งท่ี ๓๔ และ การประชุมอื่นที่เก่ียวข้อง ณ กรุงเนปยิดอ 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งท่ี ๓๔ และการประชุมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยมีประเด็น
สําคัญ ดังนี้ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๔๐ 

                ๑. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งท่ี ๓๔ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานในการประชุมฯ หัวข้อหลักในการประชุม คือ “Towards Greener Community with Cleaner 
Energy” ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ใช้โอกาสน้ีพบปะและหารือข้อราชการแบบทวิภาคีกับประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ กัมพูชาเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําสตรึงมนัม จีนเกี่ยวกับการทบทวนการซ้ือขายไฟฟ้า ๓,๐๐๐ เมกะวัตต์ 
จากยูนนานผ่านประเทศลาว เมียนมาเกี่ยวกับโครงการ LNG Floating Storage Regasification Unit : FSRU และทบวงการพลังงาน
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตภายใต้การดําเนินงานของการเป็นภาคีความร่วมมือ 
                ๒. วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน+๓ 
ครั้งท่ี ๑๓ (13th AMEM+3 : จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี) หรือ AMEM+3 การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๑๐ 
(EAS Energy Ministers Meeting : EMM : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย) และ   
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งท่ี ๖ 
 
      ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 

 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 
       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในการพิจารณา
และกลั่นกรองเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในโครงการท่ีเกี่ยวกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานัก
งบประมาณเกี่ยวกับการยกเลิกอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๑๐ (๕) และข้อ ๑๑ ในการพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในโครงการเกี่ยวกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการพิจารณากลั่นกรองและเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีวงเงินสูงและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างของรัฐวิสาหกิจ ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ของการประปานครหลวง  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้การประปานครหลวง (กปน.) ดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งท่ี ๙ วงเงิน
ลงทุนรวม ๔๒,๗๕๐ ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้ของ กปน. จํานวน ๑๙,๗๕๐ ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศ จํานวน ๒๓,๐๐๐ 
ล้านบาท 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

                    ๑.๒ ให้ กปน. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินลงทุนของโครงการฯ โดย 
กปน. จะทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
                ๒. ให้ กปน. ปรับระยะเวลาของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับการดําเนินการจริงท่ีจะสามารถเริ่มได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและ กปน. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ 
และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเร่งรัดการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียขององค์กร 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควรบริหารความเสี่ยงและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ รวมถึงให้ความสําคัญ    
ต่อการวางแผนการเตรียมความพร้อมในข้ันตอนของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินท่ีชัดเจน ตลอดจนมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และให้ กปน. พิจารณาดําเนินการ เช่น ประสานการขอใช้พ้ืนท่ีระหว่างหน่วยงาน
สาธารณูปโภคและหน่วยงานเจ้าของพ้ืนท่ีให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด ศึกษาความเหมาะสมการปรับโครงสร้าง
อัตราค่านํ้าสําหรับกลุ่มผู้ใช้น้ําประเภทต่าง ๆ รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการ เช่น พิจารณาความเหมาะสมของ
กฎหมายควบคุมอาคารท่ีเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรนํ้าของอาคาร กํากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มี
การบําบัดน้ําเสียอย่างเข้มงวด และพิจารณากําหนดอัตราและแนวทางการจัดเก็บค่าบําบัดน้ําเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
นอกจากนี้ กปน. ควรมีการกํากับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังเสนอแผนการขอใช้น้ํา
ต่อกรมชลประทานท้ังระยะสั้นและระยะยาวเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดสรรน้ําดิบตามความเหมาะสมของ
ปริมาณนํ้าต้นทุนท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ํา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น แนวทางการลดน้ําสูญเสีย การบําบัดน้ําเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชา ปี ๒๕๕๙–๒๕๖๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชา ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ มีประเด็น     
ท่ีสําคัญ ได้แก่ (๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต (๒) พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม (๓) พัฒนาด้าน
การตลาด (๔) ด้านการวิจัยและพัฒนา และ (๕) ด้านการบริหารจัดการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานัก
งบประมาณ อาทิ การสร้างแบรนด์สินค้าขอให้ผนวกการระบุถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย รวมท้ังประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจ
กับราษฎรให้ใช้พ้ืนท่ีสําหรับการเพาะปลูกในท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิ หรือท่ีดินของรัฐท่ีอนุญาตให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือทําการเกษตร การมีกลไกติดตามประสาน และเชื่อมโยงผลงานวิจัยต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์อ่ืนๆ การเสนอร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้กับระดับจังหวัดได้รับทราบและใช้เป็นแนวทาง      
การดําเนินงานเพ่ือให้การพัฒนากาแฟและชาในประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการปรับกรอบระยะเวลาดําเนินการ    
ให้สอดรับกับช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ (ร่าง) แผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาส่งเสริมการปลูกและพัฒนาวิธีการผลิตกาแฟและชาท่ีเป็นท่ีต้องการ
ของตลาด รวมท้ังสร้างมูลค่าเพ่ิมและเอกลักษณ์ของกาแฟและชาไทย 
 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๔๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน 
๒๕๕๙ ซ่ึงมีมติเกี่ยวกับ (๑) การขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (๒) การทบทวนเงื่อนไขการกําหนดราคาขายยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ (๓) การปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. ตามที่ กนย. เสนอ 
                ๒. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ําประกัน
เงินกู้ โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาค้ําประกันเงินกู้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกไป
ตามระยะเวลาการขยายชําระเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ย FDR+1 ตามที่ กนย. เสนอ 
                ๓. รับทราบการทบทวนเงื่อนไขการกําหนดราคาขายยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง โดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการกําหนดราคาขายยาง จากเดิมกําหนดให้ขายในราคาไม่ตํ่ากว่า ๖๐ บาท/กิโลกรัม (ยางแผ่น
รมควันชั้น ๓) เป็นขายในราคาตลาด การระบายยางในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
                ๔. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. จาก “กรรมการและผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย” 
เป็น “กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” ตามที่ กนย. เสนอ 
                ๕. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกต
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางนั้น การยางแห่งประเทศไทย
ควรมีการบริหารจัดการสต็อกยางให้บรรลุผลตามท่ี กนย. ได้วางไว้ และชําระคืนเงินกู้ให้ทันตามเวลาท่ีกําหนดไว้คือ วันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยไม่ควรขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้อีก และให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งคัดแยกคุณภาพของยางพารา    
ท่ีจัดเก็บไว้ และนําออกจําหน่ายให้ได้ราคาดีท่ีสุดสําหรับยางพาราในระดับคุณภาพนั้น ๆ โดยเร็ว เพ่ือป้องกันความเสียหายและ
เสื่อมสภาพท่ีอาจเกิดกับยางท่ีจัดเก็บในโกดังท่ัวประเทศมากขึ้นตามระยะเวลาท่ีล่วงเลยไป และจําหน่ายยางในสต็อกออกให้หมด
ภายในกําหนดระยะเวลาโครงการท่ีขออนุมัติขยายในคร้ังนี้ รวมถึงมีการตรวจสอบตัวเลขสต็อกยางอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้      
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือดําเนินการปิดบัญชีท้ัง ๒ โครงการ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบเป็นระยะ ๆ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ          
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดต้ังศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design 

Center : Thai-idc) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดต้ังศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial 

Design Center : Thai-idc) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
                ๑. กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบให้ดําเนินโครงการจัดต้ังศูนย์ออกแบบฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวกับการออกแบบ และเป็นหน่วยงานกลางท่ีจะเชื่อมโยงบริการ
ด้านการออกแบบ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน สร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาออกแบบที่จะนําไปสู่
การเป็นศูนย์กลางการออกแบบระดับอาเซียนต่อไปในอนาคต 
                ๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ออกแบบฯ ภายใต้แนวคิดรวมพลคนออกแบบ 
เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงภายในงานมีกิจกรรม เช่น นําเสนอกรอบทิศทางและบทบาทของศูนย์ออกแบบฯ ลงนามความร่วมมือ
กับหน่วยงานเครือข่าย ๔๖ หน่วยงาน โดยเบื้องต้นศูนย์ออกแบบฯ ต้ังอยู่ภายในพ้ืนท่ีของตึกสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ    
แบ่งพ้ืนท่ีเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) พ้ืนท่ีสําหรับการให้คําปรึกษาแนะนําในเร่ืองของการออกแบบ การจัดนิทรรศการ และ (๒) พ้ืนท่ี
สําหรับการคิดค้นงาน แหล่งสืบค้นข้อมูล 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมโครงการเหมืองแร่โพแทชของบริษัท ไทยคาลิ จํากัด    

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมโครงการเหมืองแร่โพแทชของบริษัท ไทยคาลิ จํากัด ท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบว่า 
ผู้ถือประทานบัตรได้ดําเนินการตามเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตรและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกําหนด 
โดยโครงการน้ีได้รับการสนับสนุนจากผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีและไม่มีการร้องเรียนคัดค้าน ท้ังนี้ ผู้ถือประทานบัตรได้ย่ืน
ขอปรับเปลี่ยนตําแหน่งปล่องอุโมงค์ระบายอากาศ และปรับเปลี่ยนท่ีต้ังบ่อเก็บกากหางแร่ ซ่ีงกระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณากําหนดเงื่อนไขและมาตรการอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมต่อไป ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
                ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ท่ีระดับ ๑๐๖.๕ ลดลงจากไตรมาส
ท่ีผ่านมาร้อยละ ๕.๑ แต่ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑.๕ อุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้ดัชนีขยายตัวจากไตรมาส
เดียวกันของปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ยานยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสําหรับยานยนต์ แป้งมัน กลูโคส 
เครื่องสําอางและเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในการทําความสะอาด 
                ๒. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ ๕.๑ โดยอุตสาหกรรม
สําคัญท่ีหดตัว เช่น รถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ยางรถยนต์ การนําเข้าเคร่ืองจักร
ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ ๐.๙ ด้านการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) หดตัวร้อยละ ๕.๔ 
โรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการลดลงร้อยละ ๑๑.๑ การจ้างงานลดลงร้อยละ ๒๙.๒ ยอดเงินลงทุนรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ ๘.๐ และมีโรงงาน
ท่ีปิดดําเนินกิจการลดลงร้อยละ ๓๕ และการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ลดลงร้อยละ ๑.๔ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายท้ังระบบ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายท้ังระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยกําหนด
แผนงาน เป้าหมาย กิจกรรมการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการตามแผนฯ ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ได้แก่ (๑) การปรับปรุง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย รวมท้ังกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการนําอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอล
และผลติภัณฑ์ต่อเนื่องอ่ืน ๆ ได้ (๒) การเพ่ิมผลิตภาพอ้อยและน้ําตาลทราย (๓) การกําหนดมาตรฐานน้ําตาลทรายต้นทุนมาตรฐาน
การผลิตอ้อยและนํ้าตาลทราย (๔) การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย (๕) การจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและ
น้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการดําเนินการให้เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดและเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วย โดยหากเรื่องใดมีความจําเป็นต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงอุตสาหกรรมนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพลังงาน สํานักงบประมาณ และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การกําหนดต้นทุนมาตรฐานเอทานอลและผลิตภัณฑ์จากอ้อย
อ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการแบ่งปันผลประโยชน์ และการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและนํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําแนวทาง/แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมฯ รวมทั้งเร่งหา
ข้อสรุปและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้สํานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ําตาลทรายเร่งศึกษาและหาข้อยุติในการกําหนดต้นทุนการผลิตมาตรฐานของอ้อย น้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืน 
อีกท้ังให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายให้ความสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของราคาอ้อยและน้ําตาลทราย โดยพิจารณาแนวทาง 
การจัดเก็บรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายให้เพียงพอกับการชําระหนี้ของกองทุนฯ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังให้มีการประสาน
และทํางานร่วมกันกับหน่วยงานท่ีให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยของประเทศในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและ



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๔๔ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องท้ังระบบ นอกจากนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหาข้อยุติเกี่ยวกับท่ีต้ังโรงงาน
น้ําตาลโดยเร็ว โดยคํานึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายก่อนเป็นอันดับแรก ไปพิจารณาดําเนินการในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
               ๓. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) นั้น ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ําตาล ผู้บริโภค รวมท้ังกิจการอ่ืนท่ีอาจได้รับผลกระทบด้วย 
 

๖.๑๗  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้กระบวนการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน
ครอบคลุมถึงวิสาหกิจภาคการเกษตร กําหนดลักษณะของ SMEs โดยเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องรายได้ และแก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับการโอนย้ายสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ตามที่
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเห็นควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้ครบถ้วนชัดเจน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อม่ันให้กับสาธารณชน รวมท้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับการกําหนด
ลักษณะอ่ืนของ SMEs และองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเพ่ิมจํานวน
รายได้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา SMEs ควรมีการกําหนดจํานวนรายได้ให้สอดคล้องกับนิยามของ SMEs ท่ีกรมสรรพากร
กําหนดไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ี
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซ่ึงเป็นกรอบ   
แนวทางการดําเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SME) ของประเทศ 
มีเป้าหมายการส่งเสริม คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ   
มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมรายประเด็น (๒) เสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะกลุ่ม และ     
(๓) พัฒนากลไกเพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเป็นระบบ และให้ใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทาง   
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ 
                ๒. ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ การมีแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ท่ีเป็นรูปธรรม การส่งเสริมให้หน่วยงาน  
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ท่ีเกี่ยวข้องมีการบูรณาการและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด การเชื่อมโยงรูปแบบการทํางานของหน่วยงานสนับสนุน SME ของภาครัฐ 
การพิจารณาให้ความสําคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับ 
ของชุมชน การเพ่ิมมูลค่าและเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอย่างเหมาะสม 
การให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SME กําหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการรายปีท่ีมีความชัดเจนครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนา SME รวมท้ัง     
มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงานคณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ การให้ความสําคัญกับการสรรหา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีมีความรู้และประสบการณ์เชิงลึกและมีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการเพ่ือทําหน้าท่ีในการบ่มเพาะและ
บริการให้คําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการธุรกิจให้ SME เติบโตอย่างย่ังยืน ตลอดจนการส่งเสริมแหล่ง
เงินทุนทางเลือกตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี ๑ อาจเพ่ิมเติมรายละเอียดทางเลือกมากข้ึน เช่น การระดมทุนในรูปแบบ Peer to Peer 
Lending ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกําหนดเป้าหมายและแผนงานท่ีชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ท่ีจะดําเนินการระหว่างปี ๒๕๕๙-
๒๕๖๐ ก่อน ส่วนท่ีเหลือให้พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ต่อไป ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ด้านเศรษฐกิจ) 
 
       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม

ขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๗ 

การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 
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๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างไทย–ญี่ปุ่น 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ กระทรวงคมนาคม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีประเด็น
สําคัญ ดังนี้ 
             ๑. ความร่วมมือด้านระบบราง มีการตกลงร่วมกัน (๑) ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีให้ความช่วยเหลือฝ่ายไทยในการจัดทําแผนแม่บท
การพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ (๒) ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีให้ความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาเส้นทางรถไฟตามแนวเศรษฐกิจด้านใต้ (๓) ท้ังสองฝ่ายเห็นด้วยในการเร่งรัดการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (๔) การขนส่งสินค้าทางรถไฟอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการจัดต้ังนิติบุคคลเฉพาะกิจ และ 
(๕) ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีให้ความช่วยเหลือฝ่ายไทยในการพัฒนาสถานีกลางบางซ่ือ 
                ๒. ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ี
โรงงานมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซ่ึงฝ่ายญี่ปุ่นจะรับไปพิจารณา 
                ๓. ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการส่ง
ผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงฝ่ายญี่ปุ่นยินดี    
ให้ความช่วยเหลือ 
                ๔. ความร่วมมือด้านการบิน ฝ่ายไทยขอบคุณสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผู้เชี่ยวชาญมาประจํา
ท่ีสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
                ๕. ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและบริษัทญี่ปุ่นในด้านอ่ืน ๆ เช่น บริษัท โตโยต้า มีความร่วมมือกับ
กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานภาครัฐของไทยในโครงการ “สาทร โมเดล” เพ่ือการแก้ปัญหาจราจรอย่างย่ังยืนบนถนนสาทร 
                ๖. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาสนับสนุนเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนสําหรับ
โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างชายแดนไทยกับทวาย และขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นเร่งรัดสัญญาร่วมทุนนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยฝ่ายไทย
จะพยายามเร่งรัดให้มีการหารือ ๓ ฝ่ายโดยเร็ว 
                ๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยว
ของญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง และบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างกระทรวง
คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงท่ีดิน โครงสรา้งพ้ืนฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ลาว 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติท้ัง ๔ ข้อ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 

 ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-ลาว มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคํานิยาม การกําหนด
สายการบินและการอนุญาต การปฏิเสธ การเพิกถอน และการพักใช้ใบอนุญาตดําเนินการ ความปลอดภัยการบิน ข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความร่วมมือ/การทําการบินโดยใช้ชื่อเท่ียวบินร่วมกัน และการมีผลใช้บังคับ และบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว ฉบับจัดทํา
วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิความจุ สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี ๕ สําหรับเท่ียวบินรับขนผู้โดยสาร 
และสายการบินท่ีกําหนด 

 ๑.๒ เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและลาว 
 ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายลงนามในความตกลง     

ว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-ลาว 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

 ๑.๔ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของ
ความตกลงฯ และบันทึกความเข้าใจฯ  
 ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ และบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและ  
ไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังพร้อมท้ังชี้แจงประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ครั้งที่ ๒ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 

     ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อท่าทีไทยสําหรับการหารือกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาขาการประมง ความร่วมมือด้านสาขาสุขภาพและบริการท่ีเกี่ยวข้อง ความร่วมมือด้านสาขาการท่องเท่ียว 
การจัดทําอนุสัญญาภาษีซ้อนและความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ความร่วมมือด้านแรงงาน การยกเว้นการตรวจ
ลงตราให้มัลดีฟส์ และการจัดต้ังสํานักงานการค้าสาธารณรัฐมัลดีฟส์ในไทย และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ใช้เป็นกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งท่ี ๒ 

     ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายรับรองผล 
การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งท่ี ๒ รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี)     

 ๒. หากในการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งท่ี ๒  มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า     
ในประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์โดยไม่มีการจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาข้ึนมา ให้กระทรวงพาณิชย์
ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ ควรพิจารณาจัดลําดับการเจรจาจัดทําอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยและ
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ตามความเหมาะสม ควรหาแนวทางในการเชื่อมโยงบริการทางการแพทย์กับบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีได้
มาตรฐานของไทย และประชาสัมพันธ์บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของไทยให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย รวมท้ังควรดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลความร่วมมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่การพิจารณาขยายผลความร่วมมือในมิติอ่ืน ๆ ไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินการต่อไป ท้ังนี้ หากมีการรับรองผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งท่ี ๒ รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลจากการหารือ
ขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย 
 

  ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 
       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค

และภูมิภาคอาเซียน 
 

        ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  

 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘

      ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารจัดการ การพัฒนาพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรวม ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมท้ังให้สิทธิประโยชน์บางประการภายใต้
เขตพ้ืนท่ีดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
 ๒. ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นควรแก้ไขปรับปรุงชื่อร่างพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ [เรื่อง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)] 
การเรียงลําดับชื่อจังหวัดในภาคตะวันออกควรเรียงตามลําดับภูมิศาสตร์ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
รวมท้ังควรผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เป็นกฎหมายหลักในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....  ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อาทิ การจัดต้ังกองทุนต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ การกําหนด 
ให้การถมทะเลได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการประมง ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ      
การจัดทําแผนเกี่ยวกับการผังเมือง การแก้ไขถ้อยคําและเพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการบางประการในร่างพระราชบัญญัติฯ 
รวมท้ังการพิจารณาจัดทํากฎระเบียบในการลดระยะเวลาและข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตสําหรับโครงการในพ้ืนท่ี         
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นการเฉพาะ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พ้ืนท่ี) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 ๑. อนุมัติและเห็นชอบท้ัง ๒ ข้อ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 

 ๑.๑ อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะแรก (๖ พ้ืนท่ี) ในวงเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น ๓,๑๔๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ในประเทศ จํานวน ๒,๓๕๕ ล้านบาท 
และเงินรายได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน ๗๘๕ ล้านบาท 

 ๑.๒ เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๒,๓๕๕ ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินลงทุน
ของโครงการดังกล่าว โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน สํานักงบประมาณ 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีเห็นควรแบ่งแผนการดําเนินโครงการฯ เป็น ๒ ระยะ และให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวิเคราะห์ผลกระทบ   
ค่าไฟฟ้าท่ีเกิดจากการลงทุนอย่างรอบคอบและไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีนัยสําคัญ รวมทั้งควรมีการติดตามและประเมินผล
โครงการในระยะแรก เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการระยะท่ี ๒ มีความเหมาะสมและเกิดผลลัพธ์ได้ตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
ตลอดจนควรลงทุนเป็นระยะโดยการเปรียบเทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการไฟฟ้าในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรกําหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอ่ืนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม รวมท้ังควรเร่งดําเนินโครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี ๙ 
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับระยะเวลาการดําเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พ้ืนท่ี) ให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีจะสามารถเริ่มดําเนินการได้จริง 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎร จํานวน ๕ ราย และค่ารื้อถอนระบบไฟฟ้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
มุกดาหาร และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑,๐๓๔,๗๙๓ บาท เพ่ือนําท่ีดินไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป โดยมิให้มีการใช้สิทธิเรียกร้องอ่ืนเพ่ิมเติมในภายหลังด้วย สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมธนารักษ์ท่ีได้ดําเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
กับกระทรวงการคลังแล้ว และขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๘ 

การพัฒนาและสงเสรมิ 

การใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และวัฒนธรรม 
 

 

 

 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 
 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้ส่ิงจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 
       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     

ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
 
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 
 
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๙ 

การรักษาความมัน่คง 

ของฐานทรัพยากร และการสราง 

สมดุลระหวางการอนุรักษ 

กับการใชประโยชนอยางยัง่ยืน 
 

 

 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                           (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  มติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
 ๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) จํานวน     
๑ เรื่อง ได้แก่ รายงานการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ กรณีปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดรถสถานีแยกนนทบุรี ๑ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 ๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๔ เรื่อง ได้แก่    
(๑) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงของการเคหะแห่งชาติ (๒) โครงการระบบรถไฟ
ทางคู่เพ่ือการขนส่งและจัดการโลจิสติกส์ (ระยะท่ี ๑) แนวเส้นทางลพบุรี-ปากน้ําโพ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (๓) โครงการ
ระบบรถไฟทางคู่เพ่ือการขนส่งและจัดการโลจิสติกส์ (ระยะท่ี ๑) แนวเส้นทางนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และ (๔) ข้อชี้แจงการดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า
ระบบแรงดัน ๑๑๕ กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อําเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากร    
แร่แห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ โดยมีอํานาจ
หน้าท่ีในการกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศในภาพรวมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประโยชน์ของประเทศ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  
 ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรเพ่ิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ และให้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติแยกเป็นอิสระ 
โดยไม่ต้องบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... เพ่ิมบทบาท อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ กําหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้เหมาะสมกับภารกิจ นอกจากน้ี ร่างข้อ ๑๐ ควรเพ่ิมเติมการจัดทําข้อมูลระบบนิเวศในพื้นท่ี รวมท้ังประเมิน
คุณค่าของระบบนิเวศ และความเสี่ยงในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปรับข้อความในข้อ ๑๘ วรรคสอง ออก 
และให้กรมทรัพยากรธรณีพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนในโอกาสแรก สําหรับในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอน ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 ๓. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการ่วมกันพิจารณาเพ่ือให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการนําหลักการให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ   
ไปกําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักด์ิ รักษ์แม่น้ํา ประจําปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักด์ิ รักษ์แม่น้ํา ประจําปี ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
                ๑. กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินโครงการฯ ภายใต้แนวคิด “หนึ่งทศวรรษที่ย่ิงใหญ่ ร้อยสายใยสู่สายน้ํา” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และมุ่งเน้นอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสายหลักท่ัวประเทศด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีลุ่มน้ํา ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่กับการผสานความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 
เยาวชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา ผ่านกิจกรรม ได้แก่ การจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
อย่างย่ังยืน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ การประกวดภาพวาด สําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และการประกวดแอนิเมชัน อินโฟกราฟฟิค การคัดเลือกโรงงานเพ่ือรับรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ํา 
                ๒. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ จํานวนเงิน ๖,๐๑๗,๘๒๕ บาท จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๙ 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
(เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ พ.ศ. ....) มอบหมายให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกันพิจารณาเพ่ือให้
ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการนําหลักการให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ ไปกําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. .... ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานติิบัญญัติแห่งชาติ นั้น ได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เห็นควรให้เพ่ิมบทบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่แห่งชาติไว้ในร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... โดยกําหนดให้องค์ประกอบ อํานาจหน้าท่ี และวาระการดํารงตําแหน่ง
ของคณะกรรมการดงักล่าวให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                ๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
      เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ 

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบัน



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                           (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

บริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 
ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เหลืออัตราร้อยละ ๐.๐๑ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ต้ังแต่วันท่ีประกาศ
มีผลใช้บังคับถึงวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรตัดการอ้างมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับข้อ ๒ (๗) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ออก เนื่องจากการออกประกาศในคร้ังนี้มิใช่การกําหนดให้เรียกเก็บหรือ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แต่เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมซ่ึงต้องเป็นไปตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด และเห็นควรลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เฉพาะในส่วนท่ีกําหนดให้ผู้ทํานิติกรรม
ซ่ึงมีฐานะยากจนมีหน้าท่ีต้องชําระ โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้ยากจนท่ีจะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน สําหรับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องท่ีมีศักยภาพเพียงพอในการชําระค่าธรรมเนียมฯ ควรจะชําระตามอัตราเดิมท่ีกําหนด เพ่ือให้ภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสามารถนําเงินท่ีได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือพัฒนาท้องท่ีต่อไป ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 

 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๐ 
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน 

ท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในภาครัฐ 
 

 

 

 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านการต่างประเทศ 
                    ๑.๑ ตามท่ีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการท่ีจะมีการประชุมเจรจาหรือจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ      
มีหลักการต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การลดความหวาดระแวง และการได้รับผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกัน 
รวมท้ังให้ใช้หลักการต่างตอบแทนในการเจรจาโดยยื่นข้อเสนอความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเป็นรูปธรรม นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ดําเนินการตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ในการพัฒนาท่าอากาศยานในพื้นท่ีแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางภายในภูมิภาคและรองรับ
ความต้องการเดินทางระหว่างสองประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการกําหนดหลักเกณฑ์และ   
แนวทางการปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่าอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม โดยให้ใช้ประสบการณ์ ฝีมือ และผลิตภาพของแรงงาน 
รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ มาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาด้วย ท้ังนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวไม่ควรก่อให้เกิดผลกระทบกับภาคการลงทุน
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และให้นําเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 
๑ เดือน 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รวบรวมรายการสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทยท่ีใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) เป็นช่องทางในการติดต่อซ้ือขายหรือ
ให้บริการแก่ผู้บริโภค เพ่ือใช้สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการรายอ่ืน และเพ่ือประโยชน์ในการนําไปใช้
ประกอบการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการจัดการท่องเที่ยวทางเรือโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางเรือระหว่างประเทศ รวมท้ังให้มีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย 
                ๓. ด้านสังคม 
                    ๓.๑ ตามที่ได้มีข้อสั่งการว่า ในกรณีท่ีส่วนราชการจะดําเนินโครงการหรือมาตรการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ ให้ส่วนราชการจัดทําโครงการหรือกําหนดมาตรการเยียวยาประชาชนท่ีได้รับผลกระทบนั้น ๆ ด้วย 
ท้ังนี้ ในการจัดหาพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ให้พิจารณาจัดหาพ้ืนท่ีในบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีเดิมเป็น
ลําดับแรก 
                    ๓.๒ ตามที่ได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมไทยท่ีเข้มแข็ง พอเพียง และปลอดภัย โดยนําหลักธรรมมาสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ในสังคม และทําให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม นั้น ให้นํากลไกประชารัฐมาใช้เป็นหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้านสังคม เช่น การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ ต่อไปด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการกําหนดมาตรการ
และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนท่ีท่ีมีการผันน้ําเข้าสู่
พ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร และให้นําเสนอมาตรการและแนวทางดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้า 
                    ๔.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยงานหลักจัดทําแผนการระบายน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยให้ครอบคลุมการจัดทําผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหานํ้าท่วมขังรอการระบายเม่ือเกิดฝนตกหนัก และให้นําเสนอแผนดังกล่าว        
ต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
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๕๕ 

                    ๔.๓ ตามท่ีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและ
ระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทาง   
ในสาขาต่าง ๆ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยอาจสนับสนุนทุนสําหรับขยายกิจการหรือสนับสนุนมาตรการ     
ทางภาษี นั้น ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดําเนินการ โดยให้รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดเพ่ือจัดทําเป็นฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน และส่งฐานข้อมูลดังกล่าวให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้รับผิดชอบภาพรวมการขับเคลื่อน
ประเทศไทย ๔.๐ เพ่ือนําไปใช้ประกอบการกําหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้รองรับประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป 
                    ๔.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และสํานักงาน ก.พ. พิจารณาปรับปรุงแนวทาง   
การจูงใจผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นท่ีประจักษ์ให้เข้ามาเป็นบุคลากรภาครัฐ เช่น 
การกําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ เป็นต้น และให้นําเสนอแนวทาง
ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                    ๔.๕ ในการจัดทําโครงการหรือมาตรการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงาน
หลักในการเสนอโครงการหรือมาตรการจะต้องดําเนินการเพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้โครงการหรือ
มาตรการท่ีจะกําหนดข้ึนไม่มีความซํ้าซ้อนและไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน 
                    ๔.๖ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งพิจารณาดําเนินการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ท่ีขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนท่ีป่าไม้และพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา     
ให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการห้ามมิให้ผู้เคยกระทําผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว
หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าในกรณีใดเป็นผู้ได้รับอนุญาตอีก ท้ังนี้ การดําเนินการต้องไม่ขัดกับหลักสิทธิและเสรีภาพ    
ข้ันพ้ืนฐาน 
                    ๔.๗ ตามท่ีได้มีข้อสั่งการให้ทุกกระทรวงมอบหมายให้ทีมโฆษกของกระทรวงมีหน้าท่ีกลั่นกรองข่าวสารจาก    
สื่อต่าง ๆ เม่ือตรวจสอบพบว่าข้อมูลท่ีสื่อรายงานมีความคลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจริง ให้จัดทําเอกสารชี้แจงเพ่ือให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
โดยทันที รวมท้ังให้จัดทําเอกสารข่าวกระทรวงเพ่ือแจกสื่อให้รับทราบถึงผลการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลของ
กระทรวงนั้น ๆ โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายเพ่ือสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจน นั้น ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทําเป็นเอกสารชี้แจง (Press Release) เพ่ือให้ข้อมูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ไม่ถูกบิดเบือน
หรือถูกกล่าวอ้างผิดไปจากข้อเท็จจริง 
                    ๔.๘ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วเกินกําหนด   
บนท้องถนนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) รวมท้ังสร้างการรับรู้และจิตสํานึก
เกี่ยวกับวินัยในการขับข่ีปลอดภัยให้แก่ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 
                    ๔.๙ ให้หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกํากับดูแลการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือค่าล่วงเวลาของบุคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความม่ันคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กํากับให้กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 
โดยเฉพาะจังหวัดท่ีมีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น ระนอง สมุทรสาคร เป็นต้น โดยอาจพิจารณาจัด Zoning พ้ืนท่ี
ท่ีพักอาศัย รวมท้ังสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็นต่อไป 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพิจารณาความเชื่อมโยงในการดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร 
เช่น สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม 
โดยให้มีการบูรณาการ มิให้มีความซํ้าซ้อนกัน เพ่ือให้มีการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรท้ังระบบต้ังแต่เมล็ดพันธ์ุ การแปรรูปสินค้า
เกษตรเชิงพาณิชย์ สินค้าเกษตรนวัตกรรม ท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง อันจะทําให้การพัฒนา
สินค้าเกษตรเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างย่ังยืนต่อไป 
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                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาจัดทํากฎหมายเพ่ือกําหนดมาตรการในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปินแห่งชาติ ซ่ึงเป็นปูชนียบุคคลผู้ซ่ึงสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าของแผ่นดินไทย นั้น ให้กระทรวงวัฒนธรรมเร่งรัด
ดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยด่วน 
                ๔. ด้านสังคม 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณากําหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์
ในการดูแลช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยให้ครอบคลุมถึงอดีตนักกีฬาและนักกีฬาคนพิการ โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม เป็นธรรม และความเท่าเทียมกันเป็นสําคัญ นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดดําเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวโดยด่วน 
 ๔.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการจัดระเบียบการทําประมงน้ําจืดและน้ําเค็ม ท้ังนี้ อาจพิจารณาดําเนินการในลักษณะเดียวกับ
การจัดรูปท่ีดิน โดยจัดทําเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น การบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ือทําการประมง 
การนําน้ําทะเลเข้ามาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีตอนในซ่ึงทําให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ เป็นต้น 
                    ๔.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจสอบและหาสาเหตุการตายของปลาในแม่น้ําแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยเฉพาะปลากระเบนราหูน้ําจืด ซ่ึงถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมทั้งตรวจสอบโรงงานท่ีมีการปล่อยน้ําเสียซ่ึงอาจ
เป็นสาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าวด้วย 
                ๕. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๕.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมร่วมดําเนินการ   
ท้ังในด้านกฎ ระเบียบ และระบบพ้ืนฐานสนับสนุน (platform) ท่ีจะรองรับให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ระบบ e-Payment 
ระบบ Fin Tech มีความพร้อมในการดําเนินการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป 
                    ๕.๒ ให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการปรับปรุง
หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม ระดับนานาชาติ 
โดยให้จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน เช่น สถานท่ีพักรับรอง สุขาเคลื่อนท่ี โดย
อาจประสานความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
                    ๕.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ [เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย      
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙] ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ โดยมีรายได้และอาชีพจากการท่องเท่ียวด้วย นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย   
เร่งดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
                    ๕.๔ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ท่ีไม่มีงานทํา และนิสิต นักศึกษา
ท่ีต้องการหารายได้เสริม โดยจัดกลุ่มตามความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพประเภทต่าง ๆ เช่น บุคคลท่ีมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ อาจคัดเลือกให้เป็นมัคคุเทศก์ หรือตัวแทนสําหรับแนะนําสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่ชาวต่างชาติ  
ในงานออกร้านจําหน่ายสินค้า เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ ดังนี้ 
              ๑. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับทุกส่วนราชการน้อมนําแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเร่ืองต่าง ๆ     
ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
                ๒. ตามท่ีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการพิจารณานําร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในหน่วยงาน 
รวมท้ังให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
อุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต Solar Cell ภายในประเทศ รวมถึงการทําลาย Solar Cell ท่ีไม่ใช้งานแล้วด้วย นั้น ให้ทุกส่วนราชการ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๕๗ 

เร่งดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้กําหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการเพ่ือลดภาระงบประมาณค่าสาธารณูปโภคทุกประเภท
ของแต่ละหน่วยงานโดยมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนด้วย 
                ๓. ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติประสานงานกับกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตามนโยบายการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
คอมมิวนิสต์ รวมท้ังผู้กลับใจ ผู้หลงผิด หรือผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตามนัยมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และกําหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านท่ีดินทํากินแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยให้
เร่งรัดการดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                ๔. ให้สํานักงบประมาณร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากําหนด
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของส่วนราชการต่าง ๆ ในภาพรวม เพ่ือให้ทุกส่วนราชการสามารถ
ดําเนินการให้สอดคล้องกัน แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
                ๕. ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๙๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงาน
และระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น ให้คณะกรรมการดังกล่าวเร่งรัดการพิจารณาปรับปรุง
ระบบค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐในภาพรวมให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ ดังนี้ 
              ๑. ให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ท้ังนี้ ในการจัดทําแผนงานให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับ
แนวทางขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทาง (SEP for SDGs) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วย เม่ือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รวบรวมแผนงานในภารกิจหลักฯ เสร็จ ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือนําไปบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินการแผนงาน/โครงการ และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 
แล้วนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
สํารวจความต้องการใช้เครื่องมือและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น และให้การสนับสนุนเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรดังกล่าว
ตามลําดับความพร้อมในการดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลดังกล่าว ท้ังนี้ ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูก

ตรวจสอบเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๘ และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๙/๒๕๕๙ เร่ือง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐท่ีอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๘ และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการนําช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการนําช้างป่า
มาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการบิน และคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการบิน สั่ง ณ วันท่ี 
๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  
 ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
สั่ง ณ วันท่ี ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของ

ประเทศ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๔/๒๕๕๙  เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ้นจากตําแหน่ง และการแต่งต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของ
ประเทศ สั่ง ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  

                 ๒.คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจาก
ตําแหน่ง และการแต่งต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่ง ณ วันท่ี ๑๘ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี           

(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ท้ัง ๒๐ กระทรวง 

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ 
สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
 ๑. การประชาสัมพันธ์ในเดือนท่ีผ่านมา (สิงหาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
และการสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา การรณรงค์ออกเสียงประชามติและการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ การขับเคลื่อน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ๒๐๑๖ ณ เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศ
บราซิล มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพ่ิมปริมาณน้ําและดําเนินการ
พัฒนาแหล่งน้ํา การดําเนินการความก้าวหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหา IUU และการวางมาตรฐานการผลิตและการตรวจสอบสินค้าประมง
ให้มีประสิทธิภาพ การดําเนินกิจการฮัจย์ ประจําปี ๒๕๕๙ มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกผืนป่าและมาตรการจัดระเบียบสังคม
และปรับภูมิทัศน์ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาผักตบชวา    
ในแม่น้ําเจ้าพระยา การฟื้นฟูและสร้างความเชื่อม่ัน หลังเหตุระเบิดในพ้ืนท่ีภาคใต้ การแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับพายุ
ฤดูฝน รัฐบาลเดินหน้า Road Map สู่การเลือกต้ัง และการดําเนินการตาม Road Map ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 ๒. การประชาสัมพันธ์ในเดือนต่อไป (ตุลาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ   
การสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา การดําเนินการภายหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านการออกเสียงประชามติ มาตรการแก้ไข
ปัญหาประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (IUU) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับนักลงทุนและนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสภาผู้บริหารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ     
(ITU Telecom World 2016) การชี้แจงทําความเข้าใจการบริหารจัดการเร่ืองการระบายข้าว โครงการประชาสัมพันธ์การปรับ   



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๕๙ 

ทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะท่ี ๒ การสนับสนุนนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียน บีช เกมส์ ครั้งท่ี ๕ 
หรือดานัง ๒๐๑๖ ท่ีประเทศเวียดนาม การจัดงานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งท่ี ๒๙ ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ การดําเนินการและ
ความกา้วหน้าการแก้ไขปัญหาท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินผิดกฎหมาย การยึดคืนพ้ืนท่ีกับผู้บุกรุกป่าชายเลน ตามแผนปฏิบัติงานป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน การจัดต้ังศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคงความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ (CERT) และการดําเนินการตาม Road Map ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  รายงานผลการจัดงาน “ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักด์ิ รักแม่เท่ียงแท้ยุติธรรม” 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการจัดงาน “ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักด์ิ รักแม่เท่ียงแท้ยุติธรรม” ระหว่างวันท่ี ๑-๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทําเนียบรัฐบาล ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
                ๑. รูปแบบการจัดงาน ได้แก่ (๑) จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติและการลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม (๒) บูรณาการจัดงานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจัดการแสดงและจําหน่ายสินค้า และ (๓) นําสินค้าและบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมาจําหน่าย 
                ๒. กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย (๑) การขายทอดตลาดทรัพย์ (๒) การให้บริการประชาชน เช่น การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี (๓) การจําหน่ายสินค้าราคาพิเศษ และ (๔) กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น กิจกรรมตอบแทนผู้ซ้ือสินค้า โดย
ซ้ือครบทุก ๓๐๐ บาท ได้คูปองลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์ 
                ๓. ผลการดําเนินงาน (๑) ยอดขายทอดตลาดตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม จํานวน ๑๒๓,๘๒๘,๙๒๐ บาท       
(๒) ยอดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ผู้เข้าขอไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน ๕๒๓ ราย ยอดเงินท่ีไกล่เกลี่ยสะสมสําเร็จ จํานวน 
๑๔๘,๕๕๔,๕๗๔.๙๔ บาท (๓) การให้บริการและให้คําปรึกษา ผู้เข้ารับบริการ จํานวน ๒,๖๒๕ ราย (๔) ยอดจําหน่ายสินค้าและ
บริการ จํานวน ๑๕,๑๘๔,๓๔๗.๕๐ บาท และ (๕) ยอดผู้เข้าชมงาน ๖๐,๑๑๕ คน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามท่ีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนงานในภารกิจหลักของ
หน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยให้ระบุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ และผลท่ีจะได้รับในแต่ละ
ระยะ บูรณาการการทํางานและงบประมาณร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คํานึงถึงความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถ่ิน 
ประเมินและทบทวนแผนงานทุก ๆ ๕ ปี และส่งให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป   
ซ่ึงสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รวบรวมแผนงานจาก ๒๘ หน่วยงานนําเสนอนายกรัฐมนตรีแล้ว นั้น เห็นควรให้ส่วนราชการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ียังมิได้จัดทําแผนงานข้างต้นเร่งรัดการจัดทําแผนงานให้แล้วเสร็จ โดยให้
จัดทําในรูปแบบตาราง แยกเป็นรายกิจกรรม กําหนดกรอบงบประมาณ และแผนการดําเนินการท่ีชัดเจน ตามแนวทางข้อสั่งการ
เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และให้เพ่ิมเติมด้วยว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมเร่งด่วนท่ีจะดําเนินการ ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ท้ังนี้ 
สําหรับ ๒๘ ส่วนราชการท่ีจัดทําแผนงานส่งให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้ว ให้ทบทวนแผนงานดังกล่าวและเพ่ิมเติมข้อมูล  
ให้เป็นไปในแนวทางข้างต้นต่อไปด้วย ท้ังนี้ ให้ทุกส่วนราชการส่งแผนงานดังกล่าวให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันท่ี ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๑.๒ ให้หน่วยงานกลางใช้แผนงานดังกล่าวประกอบการพิจารณาดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 
                          ๑.๒.๑ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาตินําแผนงานไปพิจารณาประกอบการจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Road map) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
                          ๑.๒.๒ ให้สํานักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
                          ๑.๒.๓ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานําเร่ืองท่ีส่วนราชการเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
                ๒. ให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามแนวทางและกรอบเวลาที่กําหนดโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  รายงานผลการพัฒนาระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพัฒนาระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
และการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้            
 ๑. การพัฒนาระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดให้ผู้มีหน้าท่ีคํานวณ
ราคากลางต้องถอดแบบก่อสร้างให้ได้รายการและปริมาณงานเพื่อนําเข้าไปคํานวณราคากลางในระบบ จากนั้นระบบจะเชื่อมโยง
ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากกระทรวงพาณิชย์ และข้อมูลรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง เช่น ค่าแรงงาน
จากบัญชีค่าแรงงาน ค่าดําเนินการจากตารางค่า Operating Cost และค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง มาใช้ในการคํานวณ 
ส่วนงานก่อสร้างท่ีต้องคํานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ระบบจะประมวลผลโดยใช้สูตรท่ีกําหนดไว้แล้วในระบบมาคํานวณ
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยตามท่ีหลักเกณฑ์กําหนดให้โดยอัตโนมัติ และเม่ือรวมค่างานต้นทุนท้ังโครงการก่อสร้างแล้ว ระบบจะประมวลและ
นําค่า Factor F มาคํานวณเป็นราคากลางงานก่อสร้างของโครงการนั้น ๆ และเม่ือคํานวณได้ราคากลางเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง
ข้อมูลราคากลางและรายงานการคํานวณราคากลางไปยังระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพ่ือดําเนินการ
จัดจ้างก่อสร้างต่อไป โดยจะใช้นําร่องกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ
กรมชลประทาน ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สําหรับส่วนราชการอ่ืน ๆ จะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
                ๒. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
กระทรวงการคลังได้กําหนดให้หน่วยงานท่ีจะมีการจัดจ้างก่อสร้างต้องประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และเว็บไซต์การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) รวมท้ังได้ทบทวนและปรับปรุงข้อกําหนด
ต่าง ๆ ได้แก่ บัญชีค่าแรงงาน ข้อกําหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ค่าดอกเบี้ย ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพิเศษ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็น และโครงสร้างค่าใช้จ่าย รวมถึงได้จัดทําตาราง Factor F 
เพ่ือให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้างท่ีเป็นปัจจุบัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  การขยายระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One 

Map) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายกรอบระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) จากเดิมคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙ เนื่องจากการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐดังกล่าวยังคงเหลือการดําเนินการในอีก ๓ ข้ันตอน ซ่ึงแต่ละข้ันตอน
จะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล จัดทําและจัดพิมพ์เอกสารท่ีเกี่ยวข้องจํานวนมาก ตามที่คณะกรรมการ
ปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการประสานงาน 

รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ระหว่างวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการประสานงาน 
รวม ๓ ฝ่ายฯ เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

 ๑. รับทราบและเห็นชอบท้ัง ๒ ข้อ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๖๑ 

 ๑.๑ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ รายงานการเงิน และการสอบทานกรณีพิเศษ  และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า แบบรายคณะมีผลการปฏิบัติในภาพรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีเย่ียม และแบบรายบุคคลอยู่ในระดับการดําเนินงานเป็นประจํา ซ่ึงมีแผนการดําเนินงานในอนาคต ได้แก่         
(๑) ด้านการดําเนินการสอบทานและการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และ (๒) ด้านพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.๒ เห็นชอบกับข้อเสนอแนะตามบันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. ซ่ึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือแก้ไขประเด็น
ปัญหาเร่งด่วน ประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการดําเนินงาน 
ท้ังนี้ เห็นควรให้หน่วยงานท่ีพบปัญหาและผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อเสนอแนะ รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินการ    
ต่อ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ต่อไป 

 ๒. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงยุติธรรมท่ีเห็นควร
เชื่อมโยงรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเข้ากับระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาล รวมท้ังควรจัดให้มีการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ซ่ึงเป็นวิธีการประเมินแบบผสมผสานจากหลายแหล่งท้ังจากการประเมิน
ตนเองและการประเมินจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินเชิงคุณภาพและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

 ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ รับทราบผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง) เม่ือวันศุกร์ท่ี 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ ได้แก่ 
ยกระดับเมืองสปานํ้าพุร้อนเค็มและพัฒนาเส้นทางอันดามัน โรแมนติกโรด อ.คลองท่อม จ.กระบี่ การสนับสนุนโครงการยกระดับ
เส้นทางเชื่อมโยงท่องเท่ียวอันดามัน โครงการ Phuket Smart City โครงการก่อสร้างสะพานลันตา โครงการเคลือบผิวจราจร     
ลดการล่ืนไหล เส้นทางหลวงหมายเลข ๔ และ ๔๓๑๑ จ.พังงา โครงการก่อสร้างถนนและสะพานแหล่งท่องเที่ยวเกาะคอเขา       
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โครงการศึกษาเส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ําลึก จ.ระนอง และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง รวมทั้ง
รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบต่อไป 
 ๒. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรพิจารณาปรับแผน        
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในโอกาสแรกก่อน โดยหากไม่เพียงพอและมี    
ความจําเป็นเร่งด่วนในการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ก็ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของ    
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สําหรับการดําเนินโครงการในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานหลักจากกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการดังกล่าว 
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เสนอ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม 
ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามแนวทาง ดังนี้ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒

             ๑. ในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้เน้นการชี้แจงผลดําเนินงานที่ได้ทํามาแล้ว โดยเฉพาะเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ
หรือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการแจ้งข่าวเพื่อเตือน หรือแจ้งมาตรการท่ีกําลังจะมีผลใช้บังคับและ  
มีผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนการชี้แจง แก้ข่าว แจ้งข่าว เพ่ือให้ประชาชนทราบว่าหน่วยงานหรือรัฐบาลจะดําเนินการเรื่องใด 
อย่างไร มุ่งหมายจะแก้ปัญหาใด การดําเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไร ในกรณีมีการเผยแพร่
ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องหรืออาจสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทางสื่อต่าง ๆ ให้รีบชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร หากข้อมูลท่ีหน่วยงาน   
มีอยู่เป็นเพียงส่วนหนึ่งซ่ึงจะต้องใช้ประกอบกับข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนด้วย ให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งส่งข้อมูลให้โฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกรมประชาสัมพันธ์รับไปดําเนินการชี้แจงในภาพรวมโดยด่วนต่อไป 
                ๒. ให้คํานึงถึงความถูกต้องของข่าวสาร ความรวดเร็วทันต่อความจําเป็นท่ีจะให้ประชาชนมีความรับรู้ความเข้าใจ 
และการสร้างความเชื่อม่ันในรัฐบาล จึงต้องดําเนินการในเชิงรุก และพิจารณาใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ตามความจําเป็น เช่น โฆษกประจํา
หน่วยงาน การมีหนังสือหรือคําชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร การให้สัมภาษณ์ การแถลงข่าว และที่สําคัญคือการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
                ท้ังนี้ ให้สื่อของรัฐให้ความร่วมมือในการดําเนินการดังกล่าวและให้ขอความร่วมมือจากสื่อเอกชนตามความจําเป็นด้วย 
                ๓. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อหรือเคร่ืองมือสื่อสารเพื่อการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ให้หน่วยงานของรัฐ
ขอคําแนะนําจากกรมประชาสัมพันธ์และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตามความจําเป็น 
                ๔. ความสําเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางนี้เป็นตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยให้ผู้บังคับบัญชา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประเมินจากปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจง ความทันต่อสถานการณ์ และ
ความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลสํารวจของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีดําเนินการอยู่แล้วเป็นปกติ ในกรณีของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน ให้องค์กรกลางท่ีเกี่ยวข้องนําแนวทางนี้ไปใช้ในการประเมินผู้บริหารด้วย และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรายงานตัวชี้วัดและผลการประเมินตามแนวทางน้ีต่อนายกรัฐมนตรี
ทราบเป็นรายกระทรวงทุกสามเดือน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

       คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้แก้ไข               
ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ     
ท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าทดแทนให้แก่ราษฎรท่ีเดือดร้อนและเสียโอกาสจากการก่อสร้างฝายห้วยละห้า 
       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๗,๖๘๘,๒๖๘ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนและเสียโอกาสจากการก่อสร้าง    
ฝายห้วยละห้า จํานวน ๑๕ ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า รัฐบาลได้ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สวรรคต เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงคร่ึงเสา 
เป็นเวลา ๓๐ วัน ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้ทุกข์มี
กําหนด ๑ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สําหรับประชาชนท่ัวไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม ท้ังนี้ 
ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการต่าง ๆ งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน 
                ๒. เพ่ือให้การดําเนินการจัดพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปอย่าง
สมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี จึงให้มีการดําเนินการ ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๖๓ 

                    ๒.๑ กําหนดให้วันศุกร์ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ เพ่ือเป็นการไว้อาลัย และให้ประชาชนเข้าถวาย
น้ําสรงพระบรมศพ เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสักการะ สําหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน นั้น ให้รัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายต่อไป ในกรณี
หน่วยงานใดท่ีมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญในวันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมาย
ไว้ก่อนแล้ว ซ่ึงหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน 
                    ๒.๒ มอบหมายให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับไปดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธี
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็น
กรรมการและเลขานุการ และกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ท่ีปรึกษา รวมท้ังให้
ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายอํานวยการจัดงานพระราชพิธี ฝ่ายจัดการพระราชพิธี ฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ  
สิ่งปลูกสร้าง ราชรถ พระยานมาศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
                    ๒.๓ มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ดูแลรับผิดชอบในเร่ืองรูปแบบ พิธีการและการจัดสร้าง
พระเมรุมาศ โดยขอรับพระราชวินิจฉัยจากองค์ท่ีปรึกษาตามข้อ ๒.๒ 
                    ๒.๔ มอบหมายให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดผลัดเวรเฝ้าฯ ของคณะรัฐมนตรีและข้าราชการไปเฝ้าฯ ใน
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันตลอดระยะเวลาของพระราชพิธี และแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรม เป็นประจําทุกวันด้วย 
                    ๒.๕ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็น
พระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
                    ๒.๖ มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับไปดําเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ อย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับกระทรวง     
การต่างประเทศในการจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษด้วย 
                    ๒.๗ เห็นชอบหลักการให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ โดยให้ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็น
หัวหน้าศูนย์ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นรองหัวหน้าศูนย์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี         
(นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) เป็นเลขานุการศูนย์ โดยมีเลขาธิการคณะรักษาความความสงบแห่งชาติ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นรองเลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ีเป็นศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์
บ้านเมือง และดําเนินการด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย รวมท้ังประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงาน    
พระราชพิธีพระบรมศพ โดยให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
สําหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยให้สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
                    ๒.๘ มอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดให้มีบริการสายด่วน (Hotline) เพ่ือให้ประชาชน     
ใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสอบถามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของรัฐบาล 
                    ๒.๙ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการจัดเตรียมแผนรองรับเหตุ
ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี และประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครหรือมูลนิธิภาคเอกชน รวมท้ัง
สถานพยาบาลต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชฯ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการ   

เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขอทําความตกลงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายกับสํานักงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ 

 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้ 
                ๑. ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าท่ีในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีบําเพ็ญ
พระราชกุศลถวายพระบรมศพอย่างเข้มแข็งต่อไป ท้ังในเร่ืองการเดินทาง สุขภาพอนามัย อาหารการกิน ท่ีพัก รวมท้ังการรักษา
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
                ๒. ในกรณีท่ีหน่วยงานใดประสบปัญหาเรื่องใด หรือมีเรื่องควรรายงานรัฐบาล หรือแจ้งข่าวใด ๆ ให้ติดต่อศูนย์บัญชาการ
ติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ซ่ึงต้ังอยู่ภายในทําเนียบรัฐบาล โทรศัพท์หมายเลข ๑๑๑๑ 
                ๓. ให้ดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีประดิษฐานตามสถานที่ต่าง ๆ 
เหมือนเช่นเดิม แต่การใช้ถ้อยคําใต้พระบรมฉายาลักษณ์ท่ีเคยใช้มาแต่เดิม เช่น คําว่า “ทรงพระเจริญ” หรือ “ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา” 
ให้เปลี่ยนถ้อยคําหรือข้อความนั้นให้เหมาะสม ท้ังนี้ หากจะมีการเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์หรือติดผ้าดําขาวแสดงความไว้อาลัย 
การนําพระบรมฉายาลักษณ์เดิมออกและติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ต้องกระทําโดยต่อเนื่องกันทันที โดยให้ส่วนราชการทุกแห่ง
ถือปฏิบัติตามนี้โดยเคร่งครัด 
                ๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ไปยังหน่วยงานของไทยในต่างประเทศด้วยว่า เรื่องนี้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎมณเฑียรบาล และโบราณราชประเพณี ซ่ึงขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่า เม่ือพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล
ผ่านพ้นไประยะหนึ่งแล้ว จะได้เวลาอันสมควรท่ีจะดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ 
ต่อไป โดยคณะรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือมีมติตามรัฐธรรมนูญ ในระหว่างนี้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์   
จะได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนในส่วนท่ีจําเป็น ส่วนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ภายในกรอบเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ซ่ึงไม่กระทบต่อกรอบ
เวลาการทํางานต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ 
                ๕. ให้ ศตส. ร่วมกับทุกส่วนราชการเก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชพิธี
ท้ังหมดเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติต่อไป 
                ๖. ให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสานขอความร่วมมือให้สื่อโทรทัศน์และ
วิทยุใช้เวลาในช่วงเวลา ๓๐ วัน (จนถึงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เน้นการเสนอรายการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในแง่มุมต่าง ๆ 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบการถ่ายทอดความรู้สึกและความประทับใจท่ีมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สําหรับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจให้ดําเนินการในช่วงท่ีมีการเสด็จพระราชดําเนินพ้นจากช่วงเวลาเหล่านี้แล้ว 
อาจพิจารณาเสนอรายการปกติได้ แต่ควรเน้นการให้ความรู้การพัฒนามากกว่าการบันเทิง หรืออาจพิจารณาสลับสับเปล่ียนกับ   
การนําเสนอผลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นไปตามแนวพระราชดําริในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 
การเกษตร การชลประทาน การวิจัย การศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เป็นต้น 
                      เม่ือพ้นกําหนดช่วงเวลา ๓๐ วันแล้ว ขอให้สถานีวิทยุโทรทัศน์พิจารณาจัดรายการตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความรู้สึกของประชาชนเป็นสําคัญ 
                ๗. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สํานักงานราชบัณฑิตยสภา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ชี้แจงประชาชนเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคําออกพระนาม การใช้ถ้อยคําภาษาเรียกขานเรื่องต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม การแต่งกาย การปฏิบัติ
ในเวลาเข้าถวายบังคมพระบรมศพในพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ตลอดจนวิธีแสดงความจํานงขอมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลถวาย 
                ๘. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กํากับให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวง
คมนาคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องวางแผนด้านการจราจร การถวายอารักขา และการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยเฉพาะวันเสด็จพระราชดําเนิน และวันเวลาภายหลังจากท่ีสํานักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพได้ 
                ๙. ให้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมการเกี่ยวกับการสร้างพระเมรุโดยขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยเตรียม
ความพร้อมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเตรียมการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยต่อไปด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๖๕ 

                ๑๐. ให้กระทรวงการต่างประเทศดูแลและจัดเตรียมการต้อนรับกรณีท่ีมีพระประมุข ประมุข และพระราชวงศ์ หรือ
ผู้นําแห่งรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีดังกล่าว 
                ๑๑. ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพ่ือแจกจ่าย
ให้แก่คณะรัฐมนตรีและประชาชน 
                ๑๒. ให้กระทรวงมหาดไทยให้ความรู้ท่ีถูกต้องแก่เจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจและพร้อมท่ีจะชี้แจงแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
                ๑๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และกระทรวงการคลังชี้แจงทําความเข้าใจเพ่ือสร้าง
ความเชื่อม่ันด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุน และให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพิจารณาความเหมาะสม
ในการดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมเพ่ือไม่ให้กระทบต่อนักท่องเที่ยวหรือธุรกิจการท่องเที่ยว
ในภาพรวม 
                ๑๔. ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกวดขัน
ระมัดระวังการเผยแพร่ภาพหรือข้อความที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือกระทบต่อความม่ันคงของชาติ หรือยุยงให้เกิด
ความแตกแยก และขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าได้แพร่ภาพหรือข้อความดังกล่าวเป็นอันขาด เนื่องจากเป็นการดําเนินการ   
ท่ีผิดกฎหมาย 
                ๑๕. การจัดงานรื่นเริงบันเทิงต่าง ๆ ในช่วงเวลา ๓๐ วันแรกนับแต่วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้จัดพิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยงดเฉพาะส่วนท่ีเป็นมหรสพหรือความบันเทิง เช่น การแสดงดนตรี แต่ยังสามารถจัดงานประชุม งานมงคลสมรส 
กฐิน งานลอยกระทง งานบําเพ็ญกุศลหรือศาสนกิจตามประเพณีได้ การเลี้ยงหรือชุมนุมสังสรรค์หรือการแสดงทางวัฒนธรรม          
ท่ีทําในอาคาร และเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มตามท่ีจัดเป็นปกติหรือได้เตรียมการไว้แล้ว เช่น การต้อนรับนักท่องเท่ียว หรือผู้เข้าร่วมประชุม    
ให้จัดได้ตามความเหมาะสม โดยถือความเหมาะสมและความรู้สึกของประชาชนเป็นหลัก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการกอ่สร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร 

(เกียกกาย) ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๑๙) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีผลงานสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง 
                    ๑.๑ ผลงานสะสมท่ีทําได้ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๑๙ 
                    ๑.๒ การส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง ยังไม่มีการส่งมอบพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม ปัจจุบันส่งมอบพ้ืนท่ีได้รวมท้ังหมด ๑๐๓-๒-๑๓ ไร่ 
(คิดเป็นร้อยละ ๘๔) 
                    ๑.๓ ปัญหา/อุปสรรคท่ีสําคัญ คือปัญหาการส่งมอบพ้ืนท่ีท่ีเหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับ
แผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ 
                ๒. ความเห็นคณะทํางานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เห็นว่าการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปจํานวน ๓๘๗ วัน 
ยังไม่สามารถทําให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกท้ังยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก จึงได้แจ้งเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรให้ดําเนินการ 
                    ๒.๑ แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดการพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีผู้รับจ้างขอสงวนสิทธ์ิ   
อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการขนย้ายดินขุดจากงานก่อสร้างชั้นใต้ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                    ๒.๒ กํากับดูแลการดําเนินงานของผู้รับซ้ือซากอาคารให้อยู่ในกรอบเวลาท่ีกําหนดเพ่ือส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง        
ท่ีเหลือให้แก่ผู้รับจ้าง [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)] โดยเร็วต่อไป 
                    ๒.๓ เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT โดยเร็ว เพ่ือไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธ์ิในการขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 
 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทางเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เร่ือง แนวทาง     

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ) ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
              ๑. แก้ไขปัญหาเลขทะเบียนท่ีซํ้าซ้อนกัน ได้แก่ (๑) กําหนดเลขทะเบียนใหม่ให้กับนิติบุคคล จํานวน ๑๓๘ ราย และ
มีหนังสือแจ้งไปยังนิติบุคคลท้ัง ๑๓๘ รายให้ทราบแล้ว (๒) ปรับปรุงข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลท่ีกําหนดให้ใหม่ในระบบบริการจดทะเบียน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง และ (๓) ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แก้ไขเลขทะเบียนนิติบุคคล ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
พร้อมเผยแพร่ประกาศดังกล่าวในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
                ๒. ป้องกันการออกเลขซํ้าซ้อนกันในอนาคต กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กําหนดเลขประจําตัว
ของนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ จํานวน ๕,๑๗๑,๘๙๘ เลข และส่งให้กรมการปกครองทราบเพ่ือป้องกันปัญหาของการออกเลข
ประจําตัวซํ้ากันในอนาคต โดยกรมการปกครองแจ้งว่า เลขทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ๕,๑๗๑,๘๙๘ เลข ไม่มีเลขซํ้ากับเลข
ประจําตัวบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยและได้กันเลขดังกล่าวไว้เพ่ือไม่ให้มีการออกเป็นเลขประจําตัวประชาชนอีกในอนาคต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง สรุปผลการประชุมฝ่ายเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙-ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 

       คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมฝ่ายเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙- 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่ ศตส. เสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าสาธารณูปโภคและค่าวัสดุอาหาร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น จํานวน ๒,๑๖๑,๑๓๐,๕๐๐ บาท เพ่ือให้กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) สามารถชําระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าวัสดุอาหาร
ตามจ่ายจริงท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ครบถ้วน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ค่าสาธารณูปโภค (เดือนเมษายน-กรกฎาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๑๒๐,๙๓๖,๓๐๐ บาท 
                    ๑.๒ ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ (เดือนเมษายน-สิงหาคม ๒๕๕๙) จํานวน 
๒,๐๔๐,๑๙๔,๒๐๐ บาท 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐท่ีเห็นว่าในโอกาสต่อไปขอให้กรมราชทัณฑ์จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพ่ือเป็นการรักษา  
วินัยทางการเงินการคลัง รวมท้ังให้นํามาตรการในการประหยัดพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้เพ่ือมิให้เป็นภาระด้านงบประมาณ 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) พิจารณากําหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าวัสดุ
อาหารผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เพ่ือไม่ให้เกิดภาระงบประมาณเป็นจาํนวนมากในปีต่อ ๆ ไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง สรุปการขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๒๑ และครั้งที่ ๒๒  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๒๐ (ระหว่าง
วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ครั้งท่ี ๒๑ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)  และ
ครั้งท่ี ๒๒ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอ มีผลงานสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๖๗ 

             ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การชี้แจงและจัดกิจกรรมผ่านศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป
ระดับจังหวัด/อําเภอ/ท้องถ่ิน รวมท้ังคณะกรรมการหมู่บ้านและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยล่าสุดถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
มีผู้เข้ารับบริการศูนย์ดํารงธรรมท่ัวประเทศ ๒,๘๓๗,๙๔๖ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๒,๗๕๑,๖๑๗ เรื่อง ร้อยละ ๙๖.๙๖ 
                ๒. การปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ) ได้พิจารณาประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป รวม ๒๔ เรื่อง เช่น การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารท่ีดินและ      
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... และ
การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพ่ือนวัตกรรม ท้ังนี้ กขร. ได้มีการติดตามขับเคลื่อนความคืบหน้า   
การดําเนินการตามประเด็นปฏิรูป เช่น การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน 
                       ๓.๑ ด้านความม่ันคง เช่น การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ การปฏิรูประบบข่าวกรอง การต่อต้านการก่อการร้าย และการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ยาเสพติด 
                       ๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ การลงนามความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทย-เมียนมา และการเปิดจอง
พ้ืนท่ีเขาหัวโล้นเนื้อท่ีกว่า ๑๓,๐๐๐ ไร่ ให้ผู้สนใจจองปลูกป่า 
                       ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงร้อยละ ๘๒.๙๓ สูงกว่าเป้าหมาย  
ท่ีกําหนดร้อยละ ๒.๘๕ การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ฐานราก และการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย 
                       ๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การสนับสนุนให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน 
ซ่ึงต้ังเป้าหมายให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างอาเซียนกับจีน ๓๐ ล้านคน ภายในปี ๒๕๖๓ การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ 
เช่น การประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 
                    ๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น โครงการตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบ
ปัญหาทางทะเบียนราษฎร์ การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา และการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง การขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องความคืบหน้างานปฏิรูปการศึกษา   

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบการขับเคลื่อนเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง ความคืบหน้างานปฏิรูปการศึกษา และ
ความเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ตามที่ กขร. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการปรับปรุง
แก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
                    ๑.๒ การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น : คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เช่น การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ
คิดและการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โดยการจัดต้ังศูนย์ STEMS จํานวน ๑๓ ศูนย์ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยง และในปี ๒๕๖๐ 
จะขยายเพิ่มเขตการศึกษาละ ๑๐ โรงเรียน เห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปพิจารณากําหนดหลักการเหล่านี้ไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ด้วย 
                    ๑.๓ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... ได้ให้ความสําคัญกับ  
การให้การศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาอย่างท่ัวถึงครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มและทุกวัย โดยการจัดการศึกษาแบบการเรียนรู้
ตามสถานการณ์จําลองหรือการเผชิญกับปัญหา เห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ. .... โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ) เช่น เรื่องความซํ้าซ้อนระหว่างบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิตกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
คาบเกี่ยว เช่น สพฐ. ไปพิจารณาประกอบด้วย 
                    ๑.๔ แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ควรสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนในเร่ืองการประเมินคุณภาพภายนอกและการประกัน



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘

คุณภาพแนวใหม่ รวมทั้งให้ความสําคัญแก่การประเมินท่ีมุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานท่ีดีอย่างแท้จริงของสถานศึกษา โดยให้มีข้อแนะนํา
เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและคุณภาพท่ีดีย่ิงข้ึนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับความเห็น
ของ กขร. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ และรายงานความคืบหน้าให้ กขร. ทราบด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบผลการประชุมเรื่อง การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามบัญชานายกรัฐมนตรี 
และให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป รวมทั้งให้ทุกส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวด้วย 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ โดยท่ีประชุมเห็นควรใช้วิธีการทางบริหารในการดําเนินการในระยะเริ่มแรก 
ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามหนังสือ มท. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๓๐๗.๒/ว ๒๔๑๗ ลงวันท่ี ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อไป แต่เพ่ือให้มีการจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมขึ้นในอําเภอเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๙๖/๒๕๕๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคําสั่งจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมขึ้นในอําเภอและกําหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือนายอําเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีมีสาเหตุจากการร้องเรียนร้องทุกข์ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเกลี่ยอัตรากําลังท่ีมีไปสนับสนุนการดําเนินการตามข้อ ๑.๑ 
                    ๑.๓ ในการดําเนินการตามข้อ ๑.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ ให้แก่นายอําเภอเพื่อให้ศูนย์ดํารงธรรมท่ีจัดต้ังข้ึนสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ท่ีมีสาเหตุจากการร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ 
                    ๑.๔ เม่ือศูนย์ดํารงธรรมอําเภอตามข้อ ๑.๑ ดําเนินการไประยะหนึ่งแล้ว ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาถึง
ความจําเป็นเหมาะสมในการคงอยู่ ระหวา่งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกับศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ท่ีเห็นควรมีการเกลี่ยอัตรากําลังจากส่วนกลางเพื่อไป
ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรมอําเภอให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
  ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....    
มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าท่ีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับสภาพงาน อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงข้ึน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
ให้นายกรัฐมนตรีลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  การปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนดเป็นขอบเขตสภาพการจ้างท่ีเกี่ยวกับการเงิน ตาม
มาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยให้ปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามมติ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้แก่ ลูกจ้างท่ีมีค่าจ้างไม่เกิน ๔๓,๘๙๐ บาท 
สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีใช้บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างแบบช่วง ให้ปรับในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีได้รับอยู่เดิมอีกไม่เกินร้อยละ ๒ ของ
ค่าจ้างท่ีได้รับอยู่ และสําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีใช้บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างแบบขั้น ให้ปรับในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีได้รับอยู่เดิมอีก   



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๖๙ 

ไม่เกิน ๐.๕ ข้ัน ของค่าจ้างท่ีได้รับอยู่ ให้มีผลไม่ก่อนวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ลูกจ้างท่ีเคยได้รับอัตราค่าจ้างน้อยกว่าหลังจาก
ปรับค่าจ้างดังกล่าวแล้ว จะยังคงได้รับอัตราค่าจ้างไม่สูงกว่าลูกจ้างท่ีมีค่าจ้างสูงกว่า และไม่เกินอัตราค่าจ้างข้ันสูงของแต่ละระดับ
ตําแหน่ง โดยให้ใช้งบประมาณของแต่ละรัฐวิสาหกิจเอง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  
 ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้รัฐวิสาหกิจคํานึงถึงสถานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานของกิจการ และกําหนดมาตรการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายท่ีจะเพ่ิมข้ึนจากการปรับอัตราค่าจ้าง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐวิสาหกิจท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือไม่ให้เป็นภาระงบประมาณในอนาคต ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
   ๓. ให้กระทรวงแรงงานได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง 
การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่ง

ของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุง
บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และกําหนดเพ่ิมบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งประเภทวิทยฐานะ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้แก้ไขบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร ๕. ประเภทวิทยฐานะ ท้ายพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับ
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งครูท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....       
มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภทวิทยฐานะเพื่อให้
เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีเห็นควรเพิ่มบทบัญญัติในการกําหนดตําแหน่ง 
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการทหารในสถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหมให้มีมาตรฐานที่เทียบเคียงได้ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
และควรเพิ่มบทบาทให้ข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนในสถาบันการศึกษาระดับตํ่ากว่าอุดมศึกษา หรือหน่วยงานท่ีจัดการเรียน
การสอนวิชาเฉพาะสาขาหรือวิชาเฉพาะทางตามความต้องการของกองทัพ ผู้ท่ีจะได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิทยฐานะ ต้องมี
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูผู้ทําหน้าท่ีสอนมีมาตรฐานเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับทุกกระทรวง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไป
ได้ ท้ังนี้ ให้ร่างพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับไม่ก่อนวันท่ีร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีผลใช้
บังคับ 
 ๓. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ อาทิ การกําหนดระเบียบ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการในการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะสําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ
ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สําหรับภาระงบประมาณท่ีจะเพิ่มข้ึนจากการเพ่ิมอัตราเงินประจําตําแหน่งประเภทวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ทําการสอน    
ในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับตํ่ากว่าอุดมศึกษา ซ่ึงไม่ได้เสนอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีรองรับไว้ ให้ใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมท่ีเกี่ยวข้อง
ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ควรพิจารณาวางแผนกําหนดกรอบอัตรากําลังของตําแหน่งดังกล่าวเพ่ือ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรไม่ให้เพ่ิมสูงข้ึน และให้ความสําคัญกับการกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการและการกําหนดมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑ์วิธีการในการประเมินวิทยฐานะ ให้เหมาะสม เป็นธรรม มีมาตรฐาน 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  การปรับเพ่ิมอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบปรับเพ่ิมอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ในอัตราข้ันละ ๒๐๐ บาทต่อปี รวม ๒๕ ข้ัน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กรมการปกครองจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและ
ระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐและสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรจัดทําหลักเกณฑ์กรณีผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ในปัจจุบันลาออกไป แล้วต่อมา   
ได้กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ จะให้ได้รับเงินตอบแทนตําแหน่งในอัตราใด รวมท้ังศึกษาข้อดีข้อเสียของการปรับเพ่ิมอัตราเงินตอบแทน
ดังกล่าว หรือกําหนดทางเลือกเป็นการปรับเพ่ิมในลักษณะร้อยละของอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งดังกล่าวให้เหมาะสม ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ขอความเห็นชอบในหลักการในการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรท่ีปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงาน        

ในสถาบันอุดมศึกษา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบในหลักการให้จัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ิมแก่สถาบันอุดมศึกษาท่ีเดิมเป็นส่วนราชการ 
และได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐในอนาคต ในอัตราร้อยละ ๖๐ ของอัตราเงินเดือนในขณะท่ีเปลี่ยนสถานภาพ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้รับ
ข้อสังเกตเพ่ิมเติมของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณท่ีเห็นว่า อัตราท่ีจัดสรรดังกล่าวควรครอบคลุมสวัสดิการของรัฐ     
ทุกประเภท ควรจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละปี โดยกําหนดจํานวนคนท่ี
เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดภาระงบประมาณจํานวนมากในคราวเดียว นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภามหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยควรกํากับดูแลการปฏิบัติภารกิจท้ังการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังระยะสั้น 
ระยะปานกลาง และระยะยาว ตลอดจนควรรายงานผลงานประจําปีโดยตรงต่อรัฐบาล และนําระบบการติดตามประเมินผลมาใช้
อย่างจริงจัง เพ่ือให้นักศึกษา ประชาชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทาง
ท่ีพึงประสงค์และสอดคล้องกัน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
           ๒. สําหรับงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ๔ แห่งใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ิมเติม ตามจํานวนบุคลากรท่ีเปลี่ยนสถานภาพแล้ว จํานวน ๔,๒๕๕ คน เป็นเงิน 
๑,๑๒๑.๖๔๔๕ ล้านบาท หากไม่เพียงพอให้มหาวิทยาลัยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาดําเนินการก่อน และหากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้จัดทําข้อมูลรายละเอียด จํานวนบุคลากร อัตราเงินเดือนของ
บุคลากร ซ่ึงเปลี่ยนสถานภาพตามความจําเป็นและเหมาะสมเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามขั้นตอนต่อไป สําหรับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอีก ๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีไม่ได้ต้ังงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ เห็นควรให้ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นด้วย  
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๗๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รวม ๖ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
รวม ๖ ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวง    
รวม ๖ ฉบับดังกล่าว เพ่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป ดังนี้ 
             ๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ พ.ศ. .... 
                ๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ พ.ศ. .... 
                ๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. .... 
                ๕. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พ.ศ. .... 
                ๖. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. .... 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของตําแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง 
โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ผู้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนข้ันสูงสุด (เงินเดือนตัน) ได้รับเงินเดือนในระดับ
ถัดไปของแต่ละประเภทตําแหน่ง ยกเว้น (๑) ระดับทักษะพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๗๔,๓๒๐ บาท (๒) ระดับ 
ทรงคุณวุฒิ ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๗๖,๘๐๐ บาท และ (๓) ประเภทอํานวยการระดับสูง ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งบริหารระดับต้น
ไม่เกิน ๗๔,๓๒๐ บาท 
                    ๑.๒ ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่างประเภท ต่างสายงาน หรือต่างระดับ และเงินเดือนท่ีได้รับสูงกว่า
เงินเดือนข้ันสูงของตําแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมโดยให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละ
ประเภทตําแหน่ง เช่น ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับชํานาญงาน ได้รับเงินเดือน ๓๒,๐๐๐ บาท และต่อมาได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการซ่ึงมีเงินเดือนข้ันสูง ๒๖,๙๐๐ บาท กรณีนี้ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราท่ีได้รับอยู่เดิม 
                    ๑.๓ กรณีผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโสและประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เม่ือได้รับเงินเดือน
ถึงอัตราเงินเดือนสูงสุดท่ี ก.พ. กําหนดแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนโดยคํานวณจากฐานในการคํานวณระดับบน ๒ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แก่ ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ อัตรา ๖๘,๕๖๐ บาท ประเภทท่ัวไประดับอาวุโส อัตรา 
๔๔,๙๗๐ บาท 
                    ๑.๔ ผู้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ หรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูง ให้นําค่าตอบแทนมารวมเป็นเงินเดือนและ
ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใหม่ 
                ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการใช้จ่ายจากงบบุคลากรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ไปก่อนเป็นลําดับแรก หากไม่เพียงพอให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขอรับจัดสรรงบกลาง รายการ
เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ส่วนภาระค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณากําหนดค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม โดยคํานึงถึงสถานะทางการเงินของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งและให้เทียบเคียงกับหน่วยงานของรัฐท้ังระบบด้วย และให้นําเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา
ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้ ในระหว่างท่ีกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดําเนินการดังกล่าว หากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้รับเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขอปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 
ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเร่ืองให้กระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กรณีการเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่

ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กรณีการเพิ่มอัตรา
ข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ ๗ หน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติภารกิจรวม ๑๓,๒๘๐ อัตรา แบ่งเป็น   
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๐๗ อัตรา บรรจุแต่งต้ังแล้ว ๒๔๘ อัตรา (๒) กรมการปกครอง ๘๔๑ อัตรา อยู่ระหว่าง
ดําเนินการสอบแข่งขัน (๓) กรมราชทัณฑ์ ๑,๗๙๔ อัตรา บรรจุแต่งต้ังแล้ว ๒๐๐ อัตรา (๔) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๓๒๕ อัตรา อยู่ระหว่างดําเนินการสอบแข่งขันและรับโอน (๕) กระทรวงการต่างประเทศ ๗ อัตรา 
บรรจุแต่งต้ังแล้ว ๕ อัตรา (๖) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ๑๔๓ อัตรา บรรจุแต่งต้ังแล้ว ๙ อัตรา และ (๗) กระทรวงสาธารณสุข 
๙,๘๖๓ อัตรา บรรจุแต่งต้ังแล้ว ๘,๓๑๘ อัตรา รวมบรรจุแต่งต้ังแล้วท้ังสิ้น ๘,๗๘๐ อัตรา ตามที่คณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ 
                ๒. ให้ คปร. และทุกส่วนราชการดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ท่ีให้
ทุกส่วนราชการท่ีเสนอขอเพิ่มอัตรากําลังข้าราชการต่อ คปร. พิจารณาทบทวนการเสนอขอเพิ่มอัตรากําลังโดยคํานึงถึงภาระ
งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและปริมาณภารกิจเป็นสําคัญ ท้ังนี้ ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดจ้างผู้ท่ีมีคุณวุฒิ
พิเศษมาดําเนินภารกิจเฉพาะ รวมท้ังการจ้างพนักงานราชการเพื่อทดแทนการบรรจุข้าราชการด้วยโดยเคร่งครัด  
 

 ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
   



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๗๓ 

   ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)       
มีสาระสําคัญเป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๒ มีเป้าหมายหลักท่ีจะยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้      
การทุจริตให้สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย (๑) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (๒) ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต (๓) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (๕) ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม
การทุจริต และ (๖) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ ด้วย สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ และจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ    
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ ๆ ไป ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความประหยัด 
คุ้มค่า และประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญด้วย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 ๒. ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้ความสาํคัญกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยการใช้กลไกการดําเนินการตามร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ 
โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและเครือข่าย
ระหว่างประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. เพ่ือให้การดําเนินงานตามร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของรัฐบาล ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับกลไก     
การดําเนินการให้สอดคล้องกับกลไกการดําเนินงานของรัฐบาลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท้ังระดับชาติและระดับปฏิบัติการตามข้อเสนอ   
ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้วย เช่น ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็นต้น และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  



 

 

นโยบายท่ี 

๑๑ 
 

 

การปรับปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดการดําเนินคดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ กับเอกชน 
และข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง รวม ๑๑ เรื่อง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอ และแจ้งให้
สํานักงานอัยการสูงสุดสง่เร่ืองคืนตัวความหรือส่งคําตัดสินชี้ขาดและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้คู่กรณีทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 

ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็น
การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ เพ่ือ
ประโยชน์ในการป้องกันหรือระงับเหตุท่ีจะสร้างความเดือดร้อนรําคาญ ความเสียหายหรืออันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือ
สิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับหมวด ๔ การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ระบบท่อและอุปกรณ์ ควรมีการระบุวิธีการทดสอบและตรวจสอบดังกล่าวในแบบไม่ทําลาย พร้อมกับกําหนดวงรอบการทดสอบ  
ถังเก็บก๊าซ ระบบท่อลําเลียง อุปกรณ์ควบคุม และวาล์วหัวจ่ายให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันเหตุการณ์ความเสียหายของช้ินส่วนต่าง ๆ 
และหมวด ๖ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ควรระบุจํานวนหัวจ่ายน้ําดับเพลิงเป็นจํานวนต่อพ้ืนท่ีของโรงบรรจุ แทนการระบุเฉพาะ
จํานวนหัวจ่าย เพ่ือให้ขอบเขตพ้ืนท่ีระงับอัคคีภัยของหัวจ่ายน้ําดับเพลิงครอบคลุมพ้ืนท่ีโรงบรรจุจริง ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
กําหนดแนวทางในการกํากับดูแล และตรวจสอบกิจการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้      
ผู้ประกอบกิจการสถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่   
อย่างท่ัวถึง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือ

การค้า พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่ายหรือแปรรูป

สมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาต และ
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือ
การค้า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ   
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซ่ึงได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานให้มีบทบัญญัติท่ีเหมาะสมกับกาลสมัย ตลอดจนแก้ไขบทกําหนดโทษ
และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปเพิ่มเติมบทบัญญัติ       
ท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ซ่ึงกําหนดไว้ในประกาศ     
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้กฎหมายในเร่ืองนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญติัแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดเกี่ยวกับการส่งหรือนําเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปล่ียนมือออกไป   
นอกหรือเข้ามาในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล   
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้เม่ือร่างพระราชบัญญัติควบคุม   
การแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้แล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ จากเดิมที่มีคณะกรรมการฯ จํานวน ๓๐ คน เป็นให้มีจํานวน ๔๐ คน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี     
(นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยให้
คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ 
เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างขององค์การ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีเห็นควรปรับแก้ไขข้อความในร่างพระราชกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการบัญชีเพ่ือให้มีความชัดเจนในการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายท่ีจะเพิ่มข้ึนจากการดําเนินงานดังกล่าว เห็นควรให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การ

มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้อํานวยการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างขององค์การ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีเห็นควรปรับแก้ไขข้อความในร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบัญชี
เพ่ือให้มีความชัดเจนในการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างขององค์การ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้   
รับความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีเห็นควรปรับแก้ไขข้อความในร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบัญชีเพ่ือให้มีความชัดเจน     
ในการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ 
เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างขององค์การ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีเห็นควรปรับแก้ไขข้อความในร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบัญชี
เพ่ือให้มีความชัดเจนในการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการ   
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน 
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อาทิ การกําหนดให้มีการอ้างอิงเฉพาะมาตรฐานระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกและมีสิทธ์ิ
ร่วมในการกําหนดมาตรฐาน การกําหนดให้มีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองเพิ่มเติม การแยกรายละเอียดทางด้านเทคนิค
ออกจากร่างกฎกระทรวงน้ี และความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นว่า การกําหนดให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจ
ประกาศกําหนดมาตรฐานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการออกแบบ การเดินสายไฟฟ้า การติดต้ังสายไฟฟ้า และการติดต้ังระบบป้องกันอันตราย



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

จากฟ้าผ่านอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๕ แห่งร่างกฎกระทรวง เป็นกรณีเกินอํานาจกฎหมายแม่บทท่ีมิอาจจะกําหนดไว้ใน    
ร่างกฎกระทรวงนี้ได้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติอย่างท่ัวถึงและสามารถนําไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างสม่ําเสมอ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการ หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าท่ี และการพ้นตําแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง     
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ท่ีเห็นควรให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลและร่วมดําเนินมาตรการในการติดตาม ตรวจสอบ และยกระดับคุณภาพผลผลิต   
ยางธรรมชาติของเกษตรกรให้เป็นวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 
รวมทั้งการติดตามสถานการณ์การผลิตและส่งออกยางของไทยอย่างใกล้ชิด เพ่ือร่วมกําหนดมาตรการด้านการผลิตและส่งออก
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการยางธรรมชาติของตลาดโลกและของไทย ซ่ึงจะมีส่วนสนับสนุนการรักษา
เสถียรภาพด้านราคายางท่ีเป็นปัญหาสําคัญของเกษตรกรผู้ปลูกยางในขณะนี้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการในการกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นองค์กรกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าท่ีมีความคล่องตัวและมีความเปน็อิสระ 
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ. .... และรายงานผลการพิจารณาตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้งานที่มีการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาํหนดให้งานท่ีมีการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือเป็น

งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดลักษณะของงานท่ีมีการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ท่ีไม่ถือ 
เป็นงานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนต่อการปฏิบัติงานของผู้ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
บางลักษณะ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับความใน (๔) และ (๕) ของร่างกฎกระทรวงนี้  
มีความไม่สอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การต่อใบอนุญาต 
และใบแทนใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ท่ีอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ซ่ึงอาจเกิดความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเก่ียวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ และ

ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง

คมนาคมได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว โดยแก้ไขพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้เป็นไปตามการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาเพื่อรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศซ่ึงเป็นอนุสัญญาฯ ท่ีกําหนดกฎเกณฑ์ท่ีเป็นรูปแบบ
เดียวกันเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศซ่ึงคนโดยสาร สัมภาระ และของ พร้อมท้ังกําหนดสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ของผู้ขนส่งท่ีมีต่อคนโดยสาร ผู้ตราส่ง และผู้รับตราส่ง และระหว่างทางอากาศด้วยกัน และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกําหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   

ในการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) 
                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การกําหนดฐาน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)    
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ใช้ราคาท่ีซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์กันตามความเป็นจริงหรือตามราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีใช้อยู่ในวันท่ี
มีการโอนนั้น แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า เป็นฐานในการคํานวณภาษีเงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙    

 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการดําเนินการเก่ียวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....     
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง ใบอนุญาต ใบแทน คําขอ และการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งหรือ
ใบอนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเห็นควรกําหนดเพ่ิมเติมในกฎกระทรวงดังกล่าว ให้มีการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมสําหรับ “ใบอนุญาตนําเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์” และ “ใบอนุญาตส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์” ให้กับหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิชาการต่างประเทศ โดยกรมปศุสัตว์ยังคงปฏิบัติตามระเบียบ
ดําเนินการอ่ืนตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

                 ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเห็นควรแจ้งห้องปฏิบัติการ    
ทางไมโครท่ีครอบครองเชื้อโรค แบคทีเรีย และพิษจากสัตว์เพ่ือการเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว            
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙    

 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ พ.ศ. ....   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
หรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการระบบการขนส่ง
น้ํามันทางท่อ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีขอแก้ไขข้อ ๒๓ ในร่างกฎกระทรวงฯ หน้าท่ี ๕ บรรทัดท่ี ๖ จาก “การทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๑๗(๕)” 
เป็น “การทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๑๖(๕)” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติดังกล่าวอย่างท่ัวถึง และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างสมํ่าเสมอ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙    

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
มีสาระสําคัญเป็นการนําสาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มารวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขรับข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ท่ีเห็นควรออกประกาศห้ามการแสดงภาพ 
ข้อความ หรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีมีลักษณะจูงใจให้เกิดการบริโภคยาสูบ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลรายการส่วนประกอบและสารท่ีเกิดจาก
การเผาไหม้ของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพ่ือมิให้กระทบต่อสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้า เว้นแต่ ในกรณีท่ีจําเป็น
เพ่ือคุ้มครองสุขภาพอนามัยของสาธารณชน และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ีเห็นควรให้มีมาตรการรณรงค์เพ่ือลดจํานวนผู้สูบบุหรี่
ปัจจุบันและไม่เพ่ิมผู้สูบบุหรี่รายใหม่ รวมท้ังให้มีการกําหนดพ้ืนท่ีการสูบบุหรี่ให้เหมาะสมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ี
กระทรวงสาธารณสขุเสนอ 
                ๓. รับทราบผลการดําเนินการขอจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบข้ึนเป็นหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    

      เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับเปลี่ยน
สถานภาพสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จากเดิมซ่ึงจัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
เพ่ือรองรับภารกิจด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและระบบงานยุติธรรมท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการที่สถาบันฯ ได้รับรองสถานะเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรม
ทางอาญา ของสํานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (The United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย) 
                ๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ (เรื่อง การดําเนินการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรองและแผนการเสนอกฎหมายลําดับรอง และการเร่งรัดดําเนินการเสนอกฎหมาย หรือปรับปรุงกฎหมายสําคัญ) และให้
กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการเสนอแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติฯ ตาม          
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐

       ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดําเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของมติคณะรฐัมนตรี 
 

 

 

 

 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑  

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง  
 

                               แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในชว่งต้ังแต่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
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๒๒๕

๓๔๒

๒๓๙
๒๙๑

๔๐๘

๒๓๓
๒๗๗

๓๒๐
๒๖๖

๑๙๗

๔๒๔

๓๐๖
๓๓๒๓๕๕

๒๓๓๒๓๘

๓๑๙

๒๓๖

๓๒๖

๒๓๓๒๓๘

๓๒๓
๒๖๕๒๓๙

เดือน 

จํานวนเรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๙ เร่ือง

เดือน 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๘๒ 

 
๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๗๗ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๔๔ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๑๓ เรื่อง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรฐัมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี

 

 

––  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77

144

ป, 5

อ, 13

วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง (๒.๐๙ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๗๗ เรื่อง (๓๒.๒๒ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๑๔๔ เรื่อง (๖๐.๒๕ %) 

วาระอื่น ๆ ๑๓ เรื่อง (๕.๔๔ %) 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๙  เร่ือง



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓  

 
๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๒๒๑ เรื่อง  
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๗๗   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๖๕  เรื่อง  วาระจร  ๑๒  เรือ่ง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๔๔    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๑๙  เรื่อง  วาระจร  ๒๕  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๓๐

๖๐

๙๐

๑๒๐

เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องเพ่ือทราบ

๖๕

๑๑๙

๑๒
๒๕

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จํานวนเรื่อง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๑ เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๘๔ 

 
๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้า
สู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๗ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๓๙ เรื่อง ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑
๑

๔
๑
๑
๑
๒
๓

๙
๙
๑๐

๒
๒

๘
๗

๑๗
๑๓

๙
๘

๑๐
๑๙

๕
๕

๑๗
๒๐

๓
๕๒

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

บจธ.
ศอบต.

สลธ.คสช.
ปช.
สว.
ตผ.
ศย.
อส.
อก.
สธ.
ศธ.
วท.
วธ.
รง.
ยธ.
มท.
พณ.
พน.
ทส.
คค.
กษ.
พม.
กก.
กต.
กค.
กห.
นร.

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๙  เร่ือง



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๕  

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 
 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๕๒ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๘๗ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องทั่วไป
๑๘๓ เรื่อง
๗๖.๕๗ %

เรื่องกฎหมาย
๕๖ เรื่อง
๒๓.๔๓ %

นโยบายรัฐบาล
152

63.60%
ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

87
36.40%

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๙  เร่ือง

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๘๗ เรื่อง 
๓๖.๔๐ % 

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๕๒ เรื่อง 
๖๓.๖๐ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๙  เร่ือง 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๘๖ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๒

๓๗

๘
๒ ๖

๒๗

๖
๐

๕

๓๙

๒๐

จํานวนเรื่อง 

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

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

  

รวมทั้งสิ้น  ๑๕๒ เร่ือง



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๗  

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑๕

๓๔

๕๙

๑๑

๒๘

๕

จํานวนเรื่อง 

ด้าน(๖)   (๕)  (๔)  (๓)  (๒)  (๑)   

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๕๒ เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๘๘ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จํานวน ๒๗ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 

  
 
 

 
 
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓๒ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 
 

 
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีจํานวน ๑ คณะ ดังน้ี 
  - คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
 

กทม. และปริมณฑล
จํานวน ๒ เรื่อง

๗.๔๑ %

ภาคกลาง
จํานวน ๕ เรื่อง

๑๘.๕๒ %
ภาคเหนือ

จํานวน ๒ เรื่อง
๗.๔๑ % 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๑๐ เรื่อง

๓๗.๐๓ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๓ เรื่อง

๑๑.๑๑ %

ภาคใต้
จํานวน ๕ เรื่อง

๑๘.๕๒ % 

๑๓
๒๒ ๑๙

๕๑

๗ ๔
๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๖

๒ ๗ ๘
๔

๑๔ ๑๒
๔ ๒ ๔ ๒ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

รวมทั้งสิ้น  ๒๗ เร่ือง

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๙  

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ีและร่างพระราชบญัญตัิท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ 
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 

 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๐๑๕๖/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙] 
๒. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ๔๐๒๗๐/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
๓. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพ่ือการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับ

การรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติการรับขน
ทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓๙๔๗๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๙๓๒๒/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
๕. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๓๙๕๑๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การกําหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร) 

๓๙๓๑๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙] 

๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓๘๖๒๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๘๕๔๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๙. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ๓๘๕๙๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแร ่พ.ศ. .... ๓๘๕๓๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. .... 
๓๗๕๖๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙] 

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓๗๖๓๓/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] 

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๓๗๔๘๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] 

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ๓๗๙๒๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙] 
 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๙๐ 

 
  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
             ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอน ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ ๒๓ 

รวม ๒๓ 
 
 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีจํานวน ๓๓ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

รัฐธรรมนูญ พระราช 
บัญญัต ิ

พระราช 
กําหนด 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง ระเบียบ ประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตร ี     ๑ ๒  
กระทรวงการคลัง    ๑ ๑ ๑  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ๑   ๗   
กระทรวงคมนาคม       ๑ 
กระทรวงมหาดไทย    ๑ ๓   
กระทรวงยุตธิรรม  ๑   ๒   
กระทรวงแรงงาน     ๑   
กระทรวงศึกษาธกิาร     ๑   
กระทรวงสาธารณสุข     ๓   
กระทรวงอุตสาหกรรม    ๒    
สํานักงานศาลยุตธิรรม  ๑      
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     ๑   
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ๑      
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน     ๑   

รวม  ๔  ๔ ๒๑ ๓ ๑ 
 
 

 
 
 
 
 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๑  

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี อส. สํานักงานอัยการสงูสุด 
กห. กระทรวงกลาโหม ศย. สํานักงานศาลยุติธรรม 
กค. กระทรวงการคลัง ตผ. สํานักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กก. กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา ปช. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศอบต. ศูนย์อํานวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต ้
คค. กระทรวงคมนาคม บจธ. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดนิ (องค์การมหาชน) 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
พน. กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธกิาร   
สธ.   กระทรวงสาธารณสุข   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 




