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การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การท างานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การท างานของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องค านึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความส าคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และจัดท าเป็น CD 
สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระส าคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
การสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร โครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย และมาตรการการเงินการคลังเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในปี ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) เป็นต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชน
ในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

ตุลำคม ๒๕๖๐ 

http://www.soc.go.th/
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ว ๕๐๙/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๒๒/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๑ 

ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ว ๕๑๙/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๒ 

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  

๓๓๒๙๑/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] 
 

๒ 

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (ที่เผาดอกไม้จันทน์ฯ)  

๓๓๑๖๕/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๒ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการหลังงานพระราชพิธี       
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร  

๓๕๘๓๑/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๓ 

การเข้าร่วมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขององค์พระประมุข 
ราชวงศ์ และผู้น าต่างประเทศ  

ว(ร) ๔๙๒/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๓ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๐๘/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๔ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๕๕/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๔ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๓๓๖๗๓/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๖ 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๕        ๓๔๒๒๓/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๖ 

ร่างประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ         
การยกเลิกการประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคาม และการก าหนดระดับ      
ความร้ายแรงของภัยคุกคาม ในด้านการก่อการร้าย  

๓๔๒๑๓/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] 
 

๗ 

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

   

สารบัญ 



 

 - ๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและ    

ระบบป้องกันประเทศ 

  

ขอความเห็นชอบร่างเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน และการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน  

๓๔๕๒๐/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๗ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๔ และการประชุมอ่ืน ๆ     
ที่เก่ียวข้อง  

๓๕๔๙๔/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๘ 

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์          
แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า 

๓๒๔๑๙/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๘ 

สรุปผลการเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการโลก International Recognized 
Exhibition Expo 2017 Astana ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน  

๓๒๔๑๐/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๙ 

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักร
สเปน 

๓๒๔๔๐/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๙ 

สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)    
ครั้งที่ ๔๙  

๓๒๔๔๒/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๙ 

ขอความเห็นชอบการแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ          
ถึงการด าเนินการตามกฎหมายและ/หรือรัฐธรรมนูญเพ่ือการมีผลบังคับใช้
ของพิธีสารเพ่ิมเติมตามความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัย         
วัสดุนิวเคลียร์       

๓๒๖๑๘/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๑๐ 

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : 
JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๒  

๓๒๕๖๗/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๑๐ 

ขออนุมัติลงนามและการให้สัตยาบันอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในเรื่องทางอาญา (BIMSTEC Convention on 
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)  

๓๒๗๓๘/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๑๐ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๒๒/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๑๑ 

รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ครั้งที่ ๑๘ (18th ASCC Council Meeting) ณ เมืองตาไกไต สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ  

๓๓๓๖๙/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๑๑ 

ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๓๓๓๗๗/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๑๒ 

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน  

๓๓๙๕๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๑๓ 



 

 - ๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการท่องเที่ยวโลก        
ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd Session of The UNWTO General Assembly) ณ นครเฉิงตู 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

๓๓๙๘๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๑๓ 

รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง  ๓๓๙๘๒/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๑๔ 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา       
ครั้งที่ ๓๑  

๓๔๖๕๐/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๑๔ 

ผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ ๕  ๓๔๓๘๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๑๔ 

การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖  ๓๔๕๖๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๑๕ 

การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองเดอร์บัน 
ประเทศแอฟริกาใต ้ 

๓๔๕๕๔/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๑๕ 

การเปิดทบทวนสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนอกรอบ     
(Out-of-Cycle Review : OCR) ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 
๓๐๑ พิเศษ  

๓๔๔๒๐/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๑๖ 

รายงานการเยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  

๓๔๘๑๘/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๑๖ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ ๑๕  ๓๕๐๔๖/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๑๗ 

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๓๕๑๖๕/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๑๗ 

ร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement) ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ 
ครั้งที่ ๔  

๓๕๐๘๓/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๑๗ 

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
เอลซัลวาดอร์ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต
และราชการ  

๓๕๔๔๕/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๑๘ 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิ จ        
ไทย-สาธารณรัฐเช็ก ครั้งที่ ๒  

๓๕๔๙๖/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๑๘ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชีย
ตะวันออกกับลาตินอเมริกา (FEALAC FMM) ครั้งที่ ๘ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
และเอกสาร Busan Declaration ฉบับที่รับรองโดยที่ประชุม FEALAC FMM 
ครั้งที่ ๘  

๓๕๗๖๙/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๑๘ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ครั้งที่ ๗  ๓๕๘๘๓/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๑๘ 

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓ 
(CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑.๒ (CMA 1.2) และ
การประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

๓๕๘๗๒/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๑๙ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   

การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่   
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๕๕/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๒๐ 

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหา          
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ 
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน 

  

๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๐๘/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๒๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๒๒/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๒๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๓๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๒๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๕๕/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๒๔ 

รายงานผลการรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ ๖-๗ (ฉบับรวม) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  

๓๓๕๓๓/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๒๕ 

รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ  ๓๔๕๓๓/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๒๕ 

รายงานผลการด าเนินการจัดระเบียบและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตคนขอทาน  ๓๔๗๘๑/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๒๖ 

ขออนุมัติจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ โครงการเคหะชุมชน
และบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ)  

๓๕๑๖๗/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๒๖ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จ านวน ๓ ฉบับ)  

๓๕๕๐๘/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๒๗ 

มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)  ๓๕๖๓๗/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๒๗ 

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการ              
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ  

๓๔๖๒๒/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๒๙ 

ขอความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ           
จัดการศึกษาในประเทศไทย  

๓๕๑๔๗/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๒๙ 

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐   

๓๓๔๐๕/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๓๐ 

๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
  

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ   
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า   ๓๓๕๑๖/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๓๐ 

รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดประกวด
แข่งขันระดับนานาชาติ 
 

๓๓๒๑๑/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๓๑ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม      
เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (ลอยกระทงปลอดภัย 
สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ าและสิ่งแวดล้อม)  

๓๕๔๓๙/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๓๑ 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน 
  

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ระดับอ าเภอ พ.ศ. ....  

๓๒๗๖๐/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๓๒ 

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
โครงการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เพ่ือใช้ในการด าเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

๓๓๖๙๘/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๓๒ 

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๓๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๓๒ 

๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และ
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ    
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการขอสถานศึกษา
ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....  

๓๒๗๘๒/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๓๔ 

          ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   



 

 - ๗ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ว(ร) ๔๘๐/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๓๕ 

การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ว ๕๒๐/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๓๕ 

แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ว ๕๓๕/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๓๕ 

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปี ๒๕๕๑/๕๒  

๓๓๖๖๑/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๓๖ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน        
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียน  
เพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๓๔๔๒๓/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๓๖ 

ขอความเห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย  ๓๔๕๙๓/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๓๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๕๕/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๓๘ 

ขอความเห็นชอบโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกร        
ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ 
เพ่ิมเติม  

๓๕๘๒๓/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๓๙ 

แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๐/๖๑  ๓๕๘๑๗/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๓๙ 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๒๒/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๔๐ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ๓๓๕๘๒/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๔๑ 

๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    
ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๒๒/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๔๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๓๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๔๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๕๕/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๔๓ 

ขออนุมัติด าเนินโครงการประตูระบายน้ าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

๓๓๕๘๖/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๔๕ 

   



 

 - ๘ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
  

ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ....  ๓๒๖๕๘/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๔๕ 

การเสนองบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑ ขององค์กรร่วม
ไทย-มาเลเซีย  

๓๓๖๖๖/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๔๕ 

แผนยุทธศาสตร์การก ากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
และแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

๓๓๕๔๑/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๔๖ 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . . (เ พ่ือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ              
เงินสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย)  

๓๓๓๐๒/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๔๖ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณี
กรมธนารักษ์น าเข้าเหรียญที่ระลึกจากต่างประเทศ และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
กรณีกรมธนารักษ์ขายเหรียญที่ระลึกที่น าเข้ามาขายในประเทศ)  

๓๓๒๙๘/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๔๗ 

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๓๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๔๗ 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   
          ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ   

ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  

การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ๓๓๖๕๗/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๔๘ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๓๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๔๙ 

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช  ๓๒๖๔๓/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๕๐ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๓๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๕๑ 

การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การรับรองมาตรฐาน
เครื่องประดับโลหะมีค่า  

๓๔๘๑๒/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๕๒ 



 

 - ๙ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  
  

มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

๓๒๙๑๗/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๕๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๓๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๕๓ 

ขอขยายระยะเวลารับค าขอค้ าประกันสินเชื่อโครงการค้ าประกันสินเชื่อ       
เพ่ือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒  

๓๕๑๕๓/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๕๕ 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
 

 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๓๕๙๖/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๕๕ 

การขอรับจัดสรรทุนประเดิมส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ๓๕๑๗๕/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๕๖ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  ๓๓๑๘๖/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๕๖ 

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  ๓๓๒๒๐/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๕๗ 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนตุลาคม ๒๕๖๐  ๓๕๖๖๑/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๕๗ 

การขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน   

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  

๓๔๒๐๕/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๕๘ 

การให้เอกชนร่วมลงทุนในภาครัฐ   

รายงานผลการด าเนินการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงสนามกอล์ฟบางพระ 
จังหวัดชลบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  

๓๕๑๖๐/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๕๙ 

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  ๓๕๑๙๐/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๕๙ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมอ่ืน ๆ      
ที่เกี่ยวข้อง  

๓๔๖๓๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๖๐ 

                                                        
 กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอขอปรับปรุงรายละเอียดของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ที่มีสิทธิเข้าร่วมโรงการฯ ซ่ึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบการขอปรับปรุงรายละเอียดของโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



 

 - ๑๐ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมนตรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

๓๕๘๐๘/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๖๑ 

การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่สมาคมอาเซียน–ประเทศไทย  ๓๕๘๓๕/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๖๒ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

ผลการประชุมรัฐมนตรีเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๒  ๓๓๙๙๕/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๖๒ 

เอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ส าหรับคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจ   
ข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Terms of Reference 
for the Joint Working Group on Cross Border Economic Cooperation 
under Mekong - Lancang Cooperation)  

๓๔๘๐๗/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๖๓ 

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน   

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา      

๓๔๔๑๖/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๖๓ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จ านวน ๓ ฉบับ)  

๓๕๕๐๘/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๖๔ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย     
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

  

   
   



 

 - ๑๑ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           

ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

การด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน  
ไฟฟ้าในประเทศไทย  

๓๒๔๑๓/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๖๕ 

     ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

  

     ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๕๕/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๖๖ 

    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๕๕/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๖๗ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จ านวน ๓ ฉบับ)  

๓๕๕๐๘/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๖๘ 

     ๙.๕ เร่งรดัการควบคุมมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย     

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซี
เอฟซ-ี22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดท าความเย็นต่ ากว่า ๕๐,๐๐๐ 
บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  

๓๓๔๑๘/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๖๙ 

การด าเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าปี ๒๕๕๙  ๓๓๕๖๒/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๖๙ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๓๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๗๑ 



 

 - ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ  
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ ให้ประชาชนตรวจดูได้  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐  

ว ๕๑๒/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๗๒ 

แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ            
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน  

ว ๕๑๐/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๗๓ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข 

๓๒๖๓๕/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๗๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๓๕๗๖/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๗๔ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

๓๓๖๙๐/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๗๔ 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)  

๓๓๖๑๒/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๗๕ 

ข้อเสนอการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
(Doing Business Portal)  

๓๓๗๒๒/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๗๕ 

การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ๓๓๗๒๐/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๗๖ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๓๘/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๗๖ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา      
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)  

๓๓๙๗๒/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๗๗ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ....  ๓๔๕๖๐/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๗๘ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๓๓๙๗๕/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๗๘ 

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจาก    
บทบังคับแห่งมาตรา ๒๓  

๓๓๙๙๐/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๗๘ 

การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

๓๔๔๐๑/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๗๙ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  

๓๕๑๐๕/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๗๙ 



 

 - ๑๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวม ๒ ฉบับ  

๓๕๐๙๙/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๗๙ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยส านักงานการวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ พ.ศ. ....  

๓๔๙๕๖/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๗๙ 

ขออนุมัติจัดท าโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและ
จังหวัดปัตตานี  

๓๕๒๐๕/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๘๐ 

การใช้อ านาจตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร   
งานจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ร่ างระเบียบ               
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....       
การยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจั งหวัดและ               
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ    
ในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่  ๒)            
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัด            
ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด  

๓๔๙๖๙/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๘๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๕๕/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๘๑ 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ๓๕๖๙๖/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๘๒ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ส าหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๕๖๔๒/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๘๓ 

๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ      
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

 ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ      
ความเป็นข้ าราชการและความซื่ อสัตย์สุ จริ ต         
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่ง  
ในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการ  
ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. .... (การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙   
วรรคสอง)  

๓๓๔๘๗/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๘๔ 



 

 - ๑๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่ง           
ในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ    
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. .... (การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙     
วรรคสอง) 

๓๔๐๙๖/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๘๔ 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

สรุปมติ-ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐   

๓๓๖๔๙/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๘๔ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ 

  

ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

๓๕๐๓๗/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๘๕ 

การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบาย      
การบริหารทุนหมุนเวียน  

๓๕๘๔๐/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๘๖ 

การด้าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด       
การด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

  

รายงานผลการด าเนนิงานของรฐับาล พลเอก ประยุทธ ์ จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)  

๓๓๙๕๔/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๘๖ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๔ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

๓๔๙๓๑/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] ๘๖ 

การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล   

แนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง     
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  

๓๕๔๗๔/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๘๗ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคลอ้ง  
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

 

  



 

 - ๑๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต ขาย   
น าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๓๒๗๒๔/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๘๘ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  ๓๒๘๖๗/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๘๘ 

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๑ ฉบับ  

๓๓๗๑๐/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๘๙ 

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ        
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ  

๓๔๖๒๗/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๘๙ 

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ  

๓๓๔๑๐/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๘๙ 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้า      
ที่ต้องขออนุญาตและก าหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ           
ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  

๓๔๑๗๑/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๙๑ 

ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๔๑๐๒/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๙๑ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... [แก้ไขเพ่ิมเติมให้บริษัทจ ากัดด าเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพ
การทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ก าหนด (ESOP) และ        
หุ้นบุริมสิทธิ] และร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน       
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..)       
พ.ศ. .... จ านวน ๒ ฉบับ  

๓๔๒๗๔/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] ๙๒ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจเรือ การกักเรือ 
การเสนอแผนแก้ไข และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ พ.ศ. ....  

๓๕๖๙๙/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๙๓ 

ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๕๖๙๑/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๙๓ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

      ๑๑.๔ น้า เ ทค โน โลย ีที ่ท ันสม ัยและความรู ้ท า ง                
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้าเนินคดี   
ทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

  



 

 - ๑๖ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ

ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการบริจาคให้แก่
กองทุนยุติธรรม)  

๓๒๕๔๕/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๙๔ 

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและ        
การด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี  

๓๒๔๒๘.๑/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] ๙๔ 

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและ          
การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง  
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี  

๓๕๔๔๓/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๙๕ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี          
ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓            
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ....  

๓๓๕๖๙/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] ๙๕ 

การยุติการด้าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ   

การยุติการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ๓๕๕๑๐/๖๐ [๓๑/๑๐/๒๕๖๐] ๙๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี จะปรากฏเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั น          



 

 - ๑๗ - 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๙๗ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๙๘ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๙๙ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๑๐๐ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย  ๑๐๑ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 
 

๑๐๑ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   

   ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๑๐๒ 

   ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๑๐๓ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ที่ด าเนินการ  ๑๐๔ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๑๐๔ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ด าเนินการ 

 ๑๐๕ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ๑๐๖ 

ตารางอักษรย่อ  ๑๐๗ 

 

 



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๑ 

การปกป้องและเชิดชู 

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

 
 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
  คณะรัฐมนตรีเห็นว่า พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          
บรมนาถบพิตร ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นพระราชพิธีที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของประเทศและถือเป็นความรับผิดชอบ
โดยตรงของรัฐบาลที่จะต้องก ากับดูแลและด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ      
อย่างสูงสุด จึงมีมติให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐท าความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดให้ถูกต้องตรงกัน     
เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน/บุคลากรที่ เกี่ยวข้องที่จะต้องให้ความส าคัญอย่างสูงสุด        
ในการด าเนินการ/ร่วมมือกันด าเนินการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้พระราชพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย           
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสมบูรณ์โดยปราศจากข้อผิดพลาดและความบกพร่องใด ๆ อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้  ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐพิจารณามอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในสังกัด 
ตลอดจนก าหนดผู้มีอ านาจพิจารณาสั่งการให้เหมาะสมชัดเจน รวมทั้งให้ด าเนินการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้ถูกต้องและเป็นระบบด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
   ๑. ด้านการต่างประเทศ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้จัดท าความร่วมมือ/ความตกลงในเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยงานของ
ประเทศบรูไนดารุสซาลามไว้แล้ว เร่งรัด ติดตาม และขับเคลื่อนการด าเนินการตามความรว่มมือ/ความตกลงดังกล่าวให้เกิดผลอยา่ง
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือ/ความตกลงดังกล่าว ให้ครอบคลุม
ด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการประเมินผลการจัดประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการ     
แห่งรัฐเพื่อช าระค่าสินค้าและบริการของประชาชนในช่วง ๓ เดือนแรก และน าข้อมูลสัดส่วนการใช้จ่ายของประชาชนในแต่ละ
ประเภทสินค้าและบริการมาประกอบการปรับปรุงสัดส่วนการจัดสรรเงินช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่าย   
ในการเดินทางให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรี     
ทราบโดยเร็วด้วย 
    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการจัดการท่องเที่ยวทางเรือ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างประเทศ รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย นั้น ให้กระทรวง    
การท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว
เมืองชายฝั่งเช่ือมโยงกับเมืองต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ CLMV และให้พิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เรือเฟอร์รี่ในเส้นทาง
พัทยา-หัวหิน ให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
   ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ในช่วงวันที่ ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 
และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า
เพื่อเตรียมการระบายน้ าเมื่อมีฝนตกหนักและเกิดน้ าท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ าที่มักประสบปัญหา  
น้ าท่วมขัง และให้เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ าท่วมให้ทันต่อสถานการณ์          
ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบโดยเร็วและต่อเนื่องด้วย 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

    ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้ สมควรด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดผลการด าเนินการเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
เพ่ือเป็นตัวอย่างในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนให้ถูกต้องและทั่วถึงเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ที่แท้จริง
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการประกวดดังกล่าวอาจพิจารณาแบ่งประเภท การประกวดออกเป็นการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนตามความเหมาะสมได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงคร่ึงเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอ ดังนี้ 
   ๑. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยขยายจากวันศุกร์ที่        
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
   ๒. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ท าการของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ
ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวม ๑๗ วัน 
   ๓. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
   ๔. ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐             
นอกจากน้ี ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 

ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และ      
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ [สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง] และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 
[สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)] ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเวลา 
๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง
บนทางหลวงพิเศษดังกล่าวท่ีจะเข้ามาในกรุงเทพมหานคร เพื่อมีส่วนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา        
เป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
ที่ เห็นควรให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งก าหนดมาตรการอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้ง
จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร       
ทางถนนในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (ที่เผาดอกไม้จันทน์ฯ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

           ๑. อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย โดยส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และกรุงเทพมหานคร 
เบิกจ่ายจากงบประมาณในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จ านวน ๒๐๓,๗๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ านวน ๘๕๒ แห่ง 
ค่าอุปกรณ์ตกแต่งที่เผาดอกไม้จันทน์ ส าหรับ ๘๗๘ อ าเภอ และค่าถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ พร้อมค่าขนส่ง จ านวน ๕,๐๐๐ ใบ 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย         

ในการจัดนิทรรศการหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมศิลปากรเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการ    
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 
๒๕๖๑ แล้ว จ านวน ๑๒๔,๖๘๔,๓๖๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเข้าร่วมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        

บรมนาถบพิตร ขององค์พระประมุข ราชวงศ์ และผู้น าต่างประเทศ  
 คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร จะมีองค์พระประมุข ราชวงศ์ และผู้น าต่างประเทศเข้าร่วมในการพระราชพิธีดังกล่าว จึงมีมติให้กระทรวงการต่างประเทศ
ประสานงานกับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการจัดผลัดเวรรัฐมนตรีไปต้อนรับและปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเหมาะสมต่อไป  
 



 

 

 

 

นโยบายท่ี 
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การรกัษาความมัน่คงของรฐั 

และการต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

   ๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   

       เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ประธานในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความมั่นคง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) และปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องต่อไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่จะให้สหภาพยุโรปยกเลิกการก าหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี     
ความเสี่ยงที่จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (possibility of identifying as non-cooperating country) 
ภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป (ยกเลิกใบเหลือง) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใด ๆ 
อันเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ให้สร้างการรับรู้แก่บุคลากรในสังกัดให้มีความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกันด้วยว่า การด าเนินการแก้ไขปัญหาข้างต้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รักษาความสงบเรีบบร้อยในแต่ละพื้นที่ให้มี     
ความปลอดภัยและความสงบสุข รวมท้ังปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากประชาชน 
เช่น ตลาดโบ๊เบ๊ นั้น ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้มีการบูรณาการ
ด้านการข่าวและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการสอดส่องและ
ก ากับดูแลไม่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลด้วย 
                     ๒.๒ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งรัดการด าเนินการตามแผนการจัดระเบียบ     
การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ าแนวล าคลองและทางระบายน้ าตามพื้นที่ต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเกิดผล      
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
    ๑. ด้านสังคม 
    ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน าเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เช่น เงินงบประมาณ เงินกองทุน มาใช้ในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์เก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์ (สแกนใบหน้า/ม่านตา) เพ่ือใช้ประกอบ          
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเร่ิมเก็บข้อมูลแรงงานประมงก่อนขยายไปสู่
แรงงานอื่น ๆ ให้ครบทุกประเภท 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๕ 

   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทาง             
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะ        
ในส่วนของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและให้รายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
    ๒.๒ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการด าเนินการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีส่วนร่วม     
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วย เช่น การจัดตั้งสถาบันการเงินหรือกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย      
มีส่วนร่วมในการน าส่งเงินแก่สถาบันการเงินหรือกองทุนดังกล่าวด้วย 
    ๒.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีประจ า           
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแหง่รัฐในระยะต่อไป เช่น การปรับเพิ่มวงเงิน การปรับปรุงประเภทของสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น การเพิ่มร้านค้าที่ประชาชนสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าและ
บริการได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบท่ีรอบคอบ รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตด้วย 
   ๓. การบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม) ประสานงานกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) เพื่อให้พิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิรูปต ารวจ โดยแยกภารกิจ
ด้านงานสอบสวนออกมาให้ชัดเจน โดยอาจให้บุคคลจากภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจแต่มีความรู้ความสามารถทางนิติศาสตร์
และการพิจารณาอรรถคดีมาปฏิบัติหน้าที่ในงานสอบสวนได้ 
    ๓.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่           
ที่มีน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน ได้แก่ 
     ๓.๒.๑ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการเร่งส ารวจพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง และให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อสภาพปัญหาและ           
ความต้องการของแต่ละพื้นท่ีด้วย 
     ๓.๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์
ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ด าเนินมาตรการเชิงป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดท าแผนการระบายน้ า     
แผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมแผนอพยพประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินจ าเป็นด้วย 
     ๓.๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูก    
ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย รวมทั้งส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    ๓.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่ 
     ๓.๓.๑ ขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ าต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ า เช่น บริเวณบึงสีไฟ 
บึงบอระเพ็ด ลุ่มน้ าห้วยหลวง 
     ๓.๓.๒ น าโครงการเกี่ยวกับการจัดท าคลองระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุกทกภัยในบริเวณ      
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา เช่น โครงการระบายน้ าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
     ๓.๓.๓ ศึกษาความเหมาะสมและพิจารณาจัดท าแนวทางการระบายน้ าจากแม่น้ าป่าสักลงสู่ทะเลอ่าวไทย
เพิ่มเติมอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
       เร่ือง  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

             คณะรัฐมนตรีมมีติ ดังนี้ 
              ๑. เห็นชอบในหลักการนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งประกอบด้วย 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จ านวน ๑๖ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ จ านวน ๑๙ แผน โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนงานด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือการก าหนด
แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฯ และยกเลิกนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แทน รวมทั้งมอบหมาย
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน ากราบบังคมทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติฯ ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ให้ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาตริับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมในการสนับสนุนนโยบายและ       
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้งควรก าหนดเกณฑ์การจัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนงาน
โครงการด้านความมั่นคงที่มีความชัดเจน และก าหนดระบบการติดตามการประเมินผลในภาพรวม ทั้งหน่วยงานหลักในการติดตาม
ประเมินผล แนวทางและช่วงเวลาในการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรายงานผลในภาพรวมให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง 
เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป แล้วให้น านโยบายและแผนฯ เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาก่อนด าเนินการ       
ตามขั้นตอนต่อไป 
                ๓. เมื่อนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกาศใช้แล้ว ให้ส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรเร่งด าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องด้วย รวมทั้งน าไปเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้ทันต่อ
สภาวการณ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย-เมียนมา คร้ังท่ี ๕   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee : HLC) ไทย-เมียนมา     
ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก อาวุโส 
มิน อ่อง ไหล่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปผล   
การประชุมได้ ดังนี ้
   ๑. ที่ประชุมมีมติรับทราบในเรื่องต่าง ๆ เช่น (๑) การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา   
ครั้งที่ ๓๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต (๒) การประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๕       
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ-์๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดชลบุรี และ (๓) การประชุมคณะท างานร่วมกองทัพอากาศไทย
และกองทัพอากาศเมียนมา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน-๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
   ๒. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ เช่น (๑) การเพิ่มความร่วมมือในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย การศึกษา
และการฝึก การแลกเปลี่ยนการเยือนของก าลังพลและครอบครัว และ (๒) การขยายความร่วมมือในโครงการความร่วมมือ       
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการขยายพื้นท่ีโครงการผืนป่าอาเซียนในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมา  
   ๓. ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาขอความร่วมมือกับฝ่ายไทยในเรื่องต่าง ๆ เช่น           
(๑) การเฝ้าระวังการเพิ่มจ านวนของชาวมุสลิมในพื้นที่ภาคเหนือของไทย (๒) การสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ (National 
Ceasefire Agreement : NCA) รวมทั้งขอความร่วมมือฝ่ายไทยไม่ให้กลุ่มที่ยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเข้ามาจัดการประชุม
ในไทย และ (๓) การจัดระเบียบการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี ให้มีการส่งสินค้าผ่านได้เฉพาะทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา 
เพื่อลดช่องทางรายได้ของชนกลุ่มน้อย 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการยกเลิกการประกาศสถานการณ์      

อันเป็นภัยคุกคาม และการก าหนดระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม ในด้านการก่อการร้าย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
   ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และการยกเลิก       
การประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคาม และการก าหนดระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามในด้านการก่อการร้าย มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและประเมินระดับภัยคุกคาม ระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม ขั้นตอน วิ ธีการ เง่ือนไข
การประกาศและการยกเลิกประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคาม ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่าร่างประกาศฯ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ ได้มีการกล่าวถึงความหมาย
ของสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติที่ส่งผลกระทบต่อเอกราช อธิปไตย หรือกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
ซึ่งมีการก าหนดนิยามไว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังนั้น ในข้ออื่น ๆ จึงควรตัดค าว่า “ผลประโยชน์ของประเทศ” ออกจากร่างประกาศฯ 
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกับผลกระทบต่อความมั่นคง ย่อมส่งผลกับประเทศในมิติต่าง ๆ จึงไม่
จ าเป็นต้องก าหนดค าว่าผลประโยชน์ของประเทศไว้ในร่างประกาศฯ อีก ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
   ๒. ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและประเมินระดับของภัยคุกคาม ควรพิจารณาขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมและ
รับมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ ทั้งด้านสรรพก าลัง ทรัพยากร อาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งแผนการบริหารจัดการ
ร่วมด้วย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนามในร่างปฏิญญาร่วม

ของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน จ านวน ๑๐ ฉบับ และร่างปฏิญญาร่วม
ของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนด้านความร่วมมือเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมกับโลก จ านวน ๑ ฉบับ มีสาระ 
ส าคัญเป็นการประกาศเจตนารมณ์และใช้เป็นกรอบและแนวทางความร่วมมือของกระทรวงกลาโหม ในการด าเนินความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนและกระทรวงกลาโหมกับประเทศคู่สัญญา และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผู้รับรองร่างเอกสารแนวความคิดฯ และลงนาม
ในร่างปฏิญญาร่วมฯ ในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ (11th ASEAN Defence Ministers’ Meeting : 11th ADMM) 
และการประชุมรัฐมนตรกีลาโหมอาเซียนกับรฐัมนตรปีระเทศคู่เจรจา ครั้งท่ี ๔ (4th ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus : 
4th ADMM-Plus) ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองคลาร์ก สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารแนวความคิดฯ ทั้ง ๑๐ ฉบับ และร่างปฏิญญาร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน คร้ังที่ ๑๑ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม  

ประเทศคู่เจรจา คร้ังท่ี ๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers' Meeting : ADMM) 
ครั้งท่ี ๑๑ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) ครั้งท่ี ๔ และการประชุมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุม ADMM ครั้งที่ ๑๑ ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันในเรื่องความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
รับทราบพัฒนาการความร่วมมือด้านความมั่นคงและความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน และ        
ได้ร่วมกันรับรองเอกสารแนวความคิดต่าง ๆ ในกรอบการประชุม ADMM รวมทั้งร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมของ ADMM         
ด้านความร่วมมือเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมของโลก ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้น าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงพัฒนาการและแผนงานในห้วงต่อไปของศูนย์แพทย์ทหาร
อาเซียนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมไทย 
                ๒. การประชุม ADMM-Plus ครั้งที่ ๔ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความส าคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่า งประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา          
ซึ่งด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ให้มีความรอบคอบและครบถ้วนในทุกมิติแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน ซึ่งภายหลังการประชุมฯ ผู้เข้ าร่วมการประชุม       
ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบระบบโครงสร้างการสื่อสารสายตรงของประเทศสมาชิกอาเซียน และเข้าร่วมพิธีส่งมอบ           
การเป็นประธานการประชุม ADMM ให้กับกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ 
                ๓. การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน-ญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการ 
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน-สหรัฐอเมริกาอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมอาเซียน-จีนอย่างไม่เป็นทางการ โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความส าคัญของทั้ง ๓ ประเทศ ที่มีบทบาทส าคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และของโลก 
และเห็นว่าควรมีการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เกื้อกูลกัน ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง     
เพื่อด ารงไว้ซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคต่อไป 
                ๔. นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือทวิภาคี
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ โดยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคง โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านการต่อต้าน     
การก่อการร้าย รวมทั้งเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
    
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   

       เร่ือง  ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 

                ๑. การแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับ
กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า (Memorandum of Understanding 
between the Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Viet Nam and the Ministry of Commerce 
of the Kingdom of Thailand on Economic and Trade Cooperation) ดังนี ้
                   ๑.๑ แก้ไขวรรค ๒ ข้อ ๓ (i) บรรทัดที่ ๔ จากเดิม “protect the domestic industry, consumer, and 
public interests in each country.” เป็น “protect the domestic industry, consumers, and public interests in each 
country,” เพื่อให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
                    ๑.๒ แก้ไขวรรค ๒ ข้อ ๔ (i) บรรทัดที่ ๒ จากเดิม “ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นท่ีจะเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อ
รวมตัวทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕” เป็น “ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย
มุ่งมั่นท่ีจะเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรวมตัวทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕” 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๙ 

                    ๑.๓ แก้ไขวรรค ๓ ข้อ ๓ บรรทัดที่ ๑ และ ๒ จากเดิม “เมื่อมีความจ าเป็นผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะพิจารณา     
จัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส” เป็น “เมื่อมีความจ าเป็นผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายอาจจะพิจารณาจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส” 

                 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปผลการเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการโลก International Recognized Exhibition Expo 2017 Astana     

ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการโลก  International Recognized Exhibition Expo 
2017 Astana ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงพลังงาน     
ได้เข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการโลกฯ ในอาคารศาลาไทย ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมวลมนุษยชาติ 
(Bio-Energy for All)” ที่มีการน าเสนอแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็น       
“พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” มาเผยแพร่ให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงการพัฒนาด้านพลังงานตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการน าเสนอด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการค้าและการลงทุนโดยอาคาร
ศาลาไทยเป็นหนึ่งในอาคารแสดงท่ีได้รับความนิยมและไดร้ับรางวัล (๑) อันดับที่ ๔ อาคารที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมสูงสุด (๒) รางวัลขวัญใจ
มหาชน (Honorable Mention) ประเภท People’s Choice Awards จาก Exhibitor Magazine ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ   
(๓) อาคารยอดนิยมที่ดีที่สุดของเด็กและครอบครัวของชาวคาซัคสถาน รวมทั้งประสบความส าเร็จในการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยมียอดการสั่งซื้ออาหารไทยภายใน ๑ ปี มูลค่ารวม ๑๑.๑๒ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรสเปน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรสเปน       
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการโลกแห่งการท างาน 
และสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ เมืองดอร์ทมุน รวมทั้งตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารไทย ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ ส าหรับการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรสเปน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานและคณะได้เข้าพบเพื่อหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการแรงงานขนถ่ายสินค้าทางทะเลกับผู้บริหารการท่าเรือ
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งราชอาณาจักรสเปน และหารือกับเอกอัครราชทูตไทย          
ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ถึงความเป็นไปได้และโอกาสในการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) คร้ังท่ี ๔๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๙ 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ มีสาระส าคัญ
สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. รัฐมนตรีศึกษาในประเทศสมาชิกซีมีโอได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี       
ในการส่งเสริมวาระการศึกษาของซีมีโอด้านการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา 
การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา        
การปฏิรูประบบการพัฒนาครู การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจั ย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียน       
การสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
                ๒. ประเทศไทยได้เสนอเรื่องการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศไทย จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy 
Philosophy for Sustainability : SEAMEO SEPS) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional 
Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

                ๓. ที่ประชุมฯ ได้รับรอง “Jakarta Framework for Action for SEAMEO Education Agenda Towards Achieving 
Sustainable Development Goals ในระหว่างการประชุม Strategic Dialogue for Education Ministers on Education Agenda 3 
(SDEM 3)” เพื่อประเทศสมาชิกได้ยึดถือเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศถึงการด าเนินการตามกฎหมายและ/หรือ

รัฐธรรมนูญเพ่ือการมีผลบังคับใช้ของพิธีสารเพ่ิมเติมตามความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์       
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปฏิบัติตามพันธกรณีของพิธีสารเพิ่มเติมความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

กับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ( International Atomic Energy Agency : IAEA) เพื่อพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุ
นิวเคลียร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ โดยประเทศไทยมีพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ      
พ.ศ. ๒๕๕๙ และบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีบทบัญญัติรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารเพิ่มเติมฯ 
แล้ว และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับกระทรวงการต่างประเทศในการแจ้ง IAEA ถึงการด าเนินการตาม
กฎหมายและ/หรือรัฐธรรมนูญเพื่อการมีผลบังคับใช้ของพิธีสารฯ ต่อไป ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-ภูฏาน คร้ังท่ี ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางการค้า Joint Trade Committee : JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๒ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร โดยผลการประชุม JTC ไทย-ภูฏาน มีประเด็นส าคัญครอบคลุมเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือ     
ด้านการค้าและการลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรม      
การรักษาพยาบาลในไทย และการติดฉลากสินค้าอาหาร รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ เช่น ความช่วยเหลือทางเทคนิค การฝึกอบรม
บุคลากร และการช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติลงนามและการให้สัตยาบันอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ือง        

ทางอาญา (BIMSTEC Convention on Mutual  Legal Assistance in Criminal Matters) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา (BIMSTEC 
Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต
ของการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา เช่น การสืบหาและระบุตัวบุคคลและวัตถุ การส่งเอกสาร รวมถึงเอกสาร
ที่เรียกบุคคลให้ไปปรากฏตัว (หมายเรียก) การจัดหาให้ซึ่งข้อสนเทศ เอกสาร และบันทึก เป็นต้น โดยไม่บังคับใช้กับการจับกุมหรือ
คุมขังบุคคลใด ๆ เพื่อส่งบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดน การโอนตัวบุคคลซึ่งอยู่ในการควบคุมตามกฎหมายเพื่อไปรับโทษ การโอน
กระบวนพิจารณาคดีในเรื่องทางอาญา การบังคับคดีในภาคีผู้รับค าร้องขอตามค าพิพากษาในคดีอาญาที่ได้ตัดสินในภาคีผู้ร้องขอ 
เว้นแต่จะได้กระท าภายในขอบเขตที่กฎหมายของภาคีผู้รับค าร้องขออนุญาต และความผิดภายใต้กฎหมายทหารซึ่งมิได้เป็น
ความผิดภายใต้กฎหมายอาญาทั่วไป โดยจะมีการลงนามในการประชุมระดับผู้น าภายใต้กรอบ  BIMSTEC (BIMSTEC Summit)  
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ การลงนามและให้สัตยาบันในร่างอนุสัญญาฯ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในร่างอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนอนุสัญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี    
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง     
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่         
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านการต่างประเทศ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้จัดท าความร่วมมือ/ความตกลงในเร่ืองต่าง ๆ กับหน่วยงาน
ของประเทศบรูไนดารุสซาลามไว้แล้ว เร่งรัด ติดตาม และขับเคลื่อนการด าเนินการตามความร่วมมือ/ความตกลง ดังกล่าว      
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือ/ความตกลงดังกล่าว
ให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการประเมินผลการจัดประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการ     
แห่งรัฐเพื่อช าระค่าสินค้าและบริการของประชาชนในช่วง ๓ เดือนแรก และน าข้อมูลสัดส่วนการใช้จ่ายของประชาชนในแต่ละ
ประเภทสินค้าและบริการมาประกอบการปรับปรุงสัดส่วนการจัดสรรเงินช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่าย   
ในการเดินทางให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบ
โดยเร็วด้วย 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการจัดการท่องเที่ยวทางเรือ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างประเทศ รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย นั้น ให้กระทรวง    
การท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว
เมืองชายฝั่งเช่ือมโยงกับเมืองต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ CLMV และให้พิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เรือเฟอร์รี่ในเส้นทาง
พัทยา-หัวหิน ให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ในช่วงวันที่ ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 
และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า
เพื่อเตรียมการระบายน้ าเมื่อมีฝนตกหนักและเกิดน้ าท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ าที่มักประสบปัญหา    
น้ าท่วมขัง และให้เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ าท่วมให้ทันต่อสถานการณ์           
ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบโดยเร็วและต่อเนื่องด้วย 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ สมควรด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดผลการด าเนินการเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อเป็น
ตัวอย่างในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนให้ถูกต้องและทั่วถึงเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ที่แท้จริงของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการประกวดดังกล่าวอาจพิจารณาแบ่งประเภทการประกวดออกเป็นการด าเนินการ      
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนตามความเหมาะสมได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังที่ ๑๘ (18th ASCC  Council  

Meeting) ณ เมืองตาไกไต สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง    
ของมนุษย์ และคณะ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๘     

(18th ASCC Council Meeting) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ ระหว่างวันที่ 
๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เมืองตาไกไต สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ       
มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

                ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของประธานการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA) เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๐ และความก้าวหน้าของเอกสารผลลัพธ์ส าคัญที่จะเสนอ    
ต่อผู้น าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๑ ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมืองปัมปังกา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ รวม ๑๑ ฉบับ เช่น (๑) ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (๒) ปฏิญญาผู้น า
อาเซียนว่าด้วยการยุติภาวะทุพโภชนาการในทุกรูปแบบ และ (๓) ดัชนีการพัฒนาเยาวชนอาเซียนฉบับที่หน่ึง เป็นต้น 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แสดงข้อคิดเห็นว่าอาเซียนในระยะต่อไป
ควรเน้นการท างานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในภูมิภาค โดยเฉพาะใน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การส่งเสริมให้มี
สภาพแวดล้อมที่สนองต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะประชาชนในระดับฐานราก (๒) ทุกประเทศควรเร่งด าเนินการตามข้อตกลง
และพันธสัญญาต่าง ๆ ของอาเซียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ (๓) การร่วมมือกับสาขาต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
                ๓. การประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA) และ       
การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน คร้ังท่ี ๒๓ และ

การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนาม จ านวน ๖ ฉบับ ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ 
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบด้วย (๑) ร่างขอบเขต   
การประเมินความปลอดภัยของผู้ประกอบการสายการบินต่างชาติในอาเซียน (๒) ร่างแผนแม่บทว่าด้วยการบริหารจราจรทาง
อากาศในอาเซียน (๓) ร่างพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๑๐ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน (๔) ร่างพิธีสาร ๓ สิทธิการท าการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกันส าหรับเส้นทางบินภายในประเทศ (๕) ร่างข้อตกลง
ยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าเที่ยวบิน และ (๖) ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้านการสอบสวนอากาศ
ยานของประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของจีน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์อากาศยาน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยในส่วนของร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้านการสอบสวน
อากาศยานของประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของจีน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ
และอุบัติการณ์อากาศยาน ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนาม ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าหรือสาระส าคัญของร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามทั้ง ๖ ฉบับ ในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมสามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๒. เพื่อให้ประเทศไทยได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงสุดจากการรับรองและลงนามเอกสารทั้ง ๖ ฉบับ ให้กระทรวง
คมนาคม ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
ดังนี ้
                    ๒.๑ เตรียมความพร้อมในส่วนของผู้ประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สามารถด าเนินการประเมิน    
ความปลอดภัยในลานจอดตามร่างขอบเขตการประเมินความปลอดภัยของผู้ประกอบการสายการบินต่างชาติในอาเซียน 
                    ๒.๒ สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สายการบินต่างชาติที่ท าการบินในประเทศสมาชิกอาเซียน   
ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องรับการประเมินตามคู่มือและมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อจะเป็นการสนับสนุนให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สามารถจัดท ารายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการประเมินความปลอดภัยของผู้ประกอบการสายการบินต่างชาติในอาเซียน 
(ASEAN Foreign Operator Safety Assessment : AFOSA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
                    ๒.๓ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และแนวทางการด าเนินธุรกิจ          
การบริการเติมน้ ามันอากาศยานเฉพาะบริการเติมน้ ามันเข้าอากาศยานแก่นักลงทุนไทยที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจดังกล่าว 
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพิธีสารได้อย่างเต็มที่ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๑๓ 

                    ๒.๔ เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการยอมรับ การอนุญาต การออก
ใบอนุญาต และใบรับรองความปลอดภัยการเดินอากาศร่วมกันตามมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
อาทิ ข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และการฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมก่อนมีการบังคับใช้ร่างข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีประจ าเที่ยวบิน 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมและส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม   
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับร่างขอบเขตการประเมินความปลอดภัยของผู้ประกอบการ
สายการบินต่างชาติในอาเซียน ควรเร่งเตรียมการด้านต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามที่ร่างขอบเขตการประเมินความปลอดภัยฯ 
ก าหนดไว้ ส่วนร่างพิธีสาร ๓ สิทธิการท าการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกันส าหรับเส้นทางบินภายในประเทศ ควรพิจารณาหามาตรการ
รองรับเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการบินและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้ง    
ร่างข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าเที่ยวบิน ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย     
การบิน (EI) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยเร็ว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ASEAN 
Labour Ministers Meeting : ALMM) และร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการโลกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ครั้งที่ ๒๑ 
[XXI World Congress on Safety and Health at Work 2017 (World Congress 2017)] ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันท่ี ๒-๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ มีประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ รัฐมนตรีแรงงานทุกประเทศมีความเห็นสอดคล้องกัน          
ที่จะสนับสนุนร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการปรับปรุงพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย    
โดยในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว พร้อมทั้งยืนยันจะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน
และพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงานในอาเซียนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ รัฐมนตรีแรงงานอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ   
ได้มีการลงนามร่วมกันในแถลงการณ์ร่วมและมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการ เช่น การยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและ       
อาชีวอนามัยโดยการพัฒนาและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการท างานเพื่อ   
ลดอันตราย เป็นต้น 
                ๒. การเข้าพิธีเปิดงานประชุมวิชาการโลกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ครั้งที่ ๒๑ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสงิคโปร์เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดประมาณ ๓,๐๐๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากประเทศช้ันน าท่ัวโลกประมาณ ๑๐๐ ประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการท่องเที่ยวโลก คร้ังที่ ๒๒ (The 22nd Session of The UNWTO 

General Assembly) ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ ๒๒        
(The 22nd Session of The UNWTO General Assembly) ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ ๒๒ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้แทนรัฐบาลจากประเทศ
สมาชิกสามัญขององค์การการท่องเที่ยวโลก (Full Member) และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจากภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในฐานะเป็นสมาชิกร่วม (Affiliate Member) ได้พิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ UNWTO ในห้วงระยะเวลา ๒ ปีท่ีผ่านมา (ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗) 
ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนในประเด็นอภิปรายด้านการท่องเที่ยว และเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การสร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชนในการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน (Tourism and Sustainable Development Goals : Building 
Partnerships for Development : the Example of the Belt and Road Initiative) 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

              ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นสนับสนุนต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน      
ที่สอดรับกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลักไปสู่         
เมืองท่องเที่ยวรอง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยก าหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย โดยจะท างานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ  UNWTO ซี่งปีแห่งการท่องเที่ยวไทยจะมุ่งเน้น    
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันเพื่อไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ” (International Conference on Enforcement of Civil Judgment : Sharing 
Experiences towards Best Practices) ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร อันเป็นกิจกรรมในโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีแพ่งที่สะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดอันดับ
ความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business : EoDB) ของธนาคารโลก (World Bank) โดยจากผลประชุม
ดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านการบังคับคดีแพ่ง ได้แก่ (๑) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมาย
แพ่งที่ส าคัญเพื่อเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การจัดการประชุมเสวนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเชื่อมโยง
ข้อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเพื่อน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป (๒) การประสานความร่วมมือ        
ในการพัฒนางานด้านบังคับคดีแพ่งระหว่างหน่วยงานผู้ปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียนและการผลักดันให้ความร่วมมือ             
มีผลในกรอบอาเซียน และ (๓) การพัฒนาประสิทธิภาพของการบังคับคดีแพ่ง และปรับปรุงอันดับของประเทศไทยภายใต้ Ease of 
Doing Business ในด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) ให้ดีขึ้น รวมทั้งกระทรวงยุติธรรมจะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประ เทศ [International Union of Judicial 
Officers (UIHJ)] ครั้งท่ี ๒๓ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี ๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา คร้ังท่ี 31  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๓๑ จัดขึ้นระหว่าง   
วันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยการประชุมดังกล่าวมีสาระส าคัญเป็นการรายงานการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ในการพิจารณามาตรการเสริมสร้างความเข้าใจและไว้วางใจระหว่างกัน        
ความร่วมมือในพื้นที่ชายแดน ความร่วมมือทวิภาคีเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดน    
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชายแดน และความเคลื่อนไหวชนกลุ่มน้อยติดอาวุธและกลุ่มต่อต้านตามแนวชายแดน ส าหรับการประชุม
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๓๒ เมียนมาจะรับเป็นเจ้าภาพต่อไป ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก คร้ังท่ี 5   
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership Plenary 
Assembly : GSP PA) ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีผู้ช่วยปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ประธานกลุ่มความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย 
(Asian Soil Partnership : ASP) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การติดตามผล
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านดินของแต่ละภูมิภาค (๒) ที่ประชุมขอความร่วมมือจากประเทศสมาชิก ในการผลักดันนโยบาย
และแผนการด าเนินงานของประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางตามความสมัครใจในการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติ 
(The Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management : VGSSM) (๓) รับทราบผลการด าเนินงานของ  GSP          
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันดินโลกซึ่งประเทศสมาชิกร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม (๔) เห็นชอบการจัดตั้งเครือข่าย International 
Network of Black Soils (INBS) และ (๕) เห็นชอบให้ประธานองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๑๕ 

(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation : CSIRO) ประเทศออสเตรเลีย เป็นประธานของเครือข่าย   
การจัดการข้อมูลดิน (International Network of Soil Information Institutions, INSII) 
                   ๑.๒ การประชุมฯ  ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวง กรม และ     
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรดินสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ในหลายมิติ รวมทั้งต่างประเทศให้ความส าคัญกับประเด็นมลพิษทางดินซึ่งเชื่อมโยงถึงความปลอดภัยของอาหาร โดยมอง
ย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหารว่ามาจากดินที่ปลอดภัย ไม่มีมลพิษ ปราศจากการตกค้างของสารเคมี ตามหัวข้อวันดินโลก        
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ อีกทั้งประเด็นดังกล่าวได้รับการบรรจุใน VGSSM ซึ่งอาจมีแนวโน้มถูกหยิบยกเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้า     
ภาคเกษตรต่อไปในอนาคต ดังนั้น ในฐานะที่ไทยจะยกระดับสู่การเป็นครัวโลกอาจใช้การด าเนินงาน ASP เป็นช่องทางในการแสดง
ความมุ่งมั่นในการด าเนินการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเพื่อติดตามอาหารที่ปลอดภัย ผ่านการด าเนินกิจกรรมวันดินโลก    
และใช้โอกาสในเวทีระดับชาติและสากลต่าง ๆ แสดงบทบาทในการผลักดัน และเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยร่วมเฉลิมฉลอง
วันดินโลกในหัวข้อท่ีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ก าหนดไว้ และบูรณาการการท างานร่วมกัน 
                ๒. เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการด าเนินงาน
เพื่อจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชียร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี 6  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าคณะในการประชุมฯ 
โดยได้มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ เช่น การด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการข้ามแดน ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน
บริเวณชายแดน การคมนาคมขนส่ง การค้าขายสินค้าเกษตรของประชาชนบริเวณชายแดน ความร่วมมือด้านแรงงาน และ       
การบริหารจัดการจุดผ่านแดน เป็นต้น และผลการหารือระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยได้หารือในประเด็นต่าง ๆ เช่น โครงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ าสตึงเมนัม ความร่วมมือ         
ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติตามแนวชายแดน และการรับซื้อสินค้าเกษตร เป็นต้น รวมถึงการหารือทวิภาคี      
กลุ่มเล็กระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนต รีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และเห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ ต่อไป    
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. การด าเนินการในเรื่องใด ๆ  ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปร่วมกันหรือมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ให้กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการประสานหารือร่วมกับฝ่ายกัมพูชาให้ได้ข้อยุติร่วมกันก่อนด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย คร้ังท่ี ๑๗ ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการณ์เดอร์บัน (Durban Communique) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุม
สภารัฐมนตรีแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association : IORA) ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมความรว่มมือในระดับภมูิภาคและการรวมตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสรมิและ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งมั่นต่อความเสมอภาคทางเพศและการสร้างเสริมสตรีในด้านเศรษฐกิจส่งเสริม     
การจัดตั้งคณะท างานด้านเศรษฐกิจภาคทะเล และส่งเสริมความรว่มมอือย่างรอบด้านเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทนุ 
ความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุม IORA ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๐ และร่วมรับรองแถลงการณ์ฯ ในที่ประชุม 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเปิดทบทวนสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนอกรอบ (Out-of-Cycle  Review : OCR) ภายใต้

กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบการเปิดทบทวนสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนอกรอบ (Out-of-Cycle Review : 
OCR) ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ โดยส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (United States Trade 
Representative : USTR) ได้ประกาศเปิดการทบทวนสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนอกรอบ (OCR) อย่างเป็น
ทางการทาง Federal Register เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเปิดรับฟังความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรัฐบาลไทย
สามารถยื่นความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมศุลกากร ควรด าเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อแสดงให้สหรัฐอเมริกาเห็นถึง   
ความจริงจังและจริงใจของรัฐบาลไทยในการด าเนินการเรื่องนี้ ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้สหรัฐอเมริกาปรับสถานะไทย
ออกจากบัญชี PML ต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย              
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมศุลกากร 
ด าเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดและจริงจังในพื้นที่ ๑๑ แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้ามาบุญครอง 
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ตลาดนัดจตุจักร ย่านการค้าคลองถม ย่านการค้าบ้านหม้อ ย่านการค้าริมถนนสุขุมวิท (ซอย ๓-๑๙) 
ย่านการค้าพัฒน์พงศ์ ตลาดโรงเกลือ (จังหวัดสระแก้ว) ศูนย์การค้าไอทีซิตี้ (เมืองพัทยา) หาดป่าตอง (จังหวัดภูเก็ต) และหาดกะรน 
(จังหวัดภูเก็ต) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาพิจารณาทบทวนนอกรอบ    
และให้ด าเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องตลอดไปด้วย 
               ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการเยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเยือนสาธารณรัฐมัลดิฟส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 
โดยมีสาระส าคัญครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) นโยบายขยายการท่องเที่ยว มัลดีฟส์จะส่งเสริมให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น       
จากประเทศต่าง ๆ เช่น จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึงไทย โดยมัลดีฟส์ต้องการร่วมมือกับไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การขอตาราง   
การบินให้สายการบินจากจีนได้แวะจอดในไทยก่อนมามัลดีฟส์ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น และ (๒) นโยบาย
ด้านการกีฬา มัลดีฟส์ได้เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนมัลดีฟส์ในเมืองทุกเกาะ เช่น การสนับสนุนให้ผู้ชายเล่นฟุตซอล ผู้หญิงเล่น
วอลเล่ย์บอล และต้องการร่วมมือกับไทยในการแลกเปลี่ยนการฝึกซ้อม อุปกรณ์กีฬา ผู้ฝึกสอน และเรียนรู้กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๑๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC คร้ังท่ี ๑๕  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ     
(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) ครั้ งที่  ๑๕ เมื่อวันที่     
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยผลการประชุมฯ มีสาระส าคัญครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ เช่น      
การทบทวนการด าเนินการและการก าหนดทิศทางความร่วมมือ ๑๔ สาขาของ BIMSTEC เช่น ความเช่ือมโยง การค้าการลงทุน 
การท่องเที่ยว การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การเกษตร พลังงาน ความมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น การก าหนด
กรอบกติกาของ geo-economic landscape ใหม่ให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก    
และการยืนยันพันธกรณีต่อเขตการค้าเสรี BIMSTEC ของไทย นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบข้อเสนอของไทยเรื่องแนวคิดแผน
แม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยง BIMSTEC (BIMSTEC Master Plan for Connectivity) ที่มุ่งเน้นความเช่ือมโยงใน ๓ สาขาหลัก 
ได้แก่ (๑) hardware (โครงสร้างพื้นฐาน) (๒) software (การเช่ือมโยงด้วยกฎระเบียบ) และ (๓) ทรัพยากรมนุษย์ และมอบหมาย
ให้คณะท างานจัดท าร่างแผนแม่บทฯ เพื่อน าเสนอให้ประเทศสมาชิกพิจารณาต่อไป และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามผลการหารือต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง โครงการพระราชทาน      
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จากเดิมให้           
กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการพระราชทาน    
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น ให้โอนโครงการฯ ไปอยู่         
ในก ากับดูแลของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul  Statement) ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ คร้ังท่ี ๔  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement) มีสาระส าคัญในการให้ความส าคัญของป่าไม้ที่ส่งเสริม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงความส าคัญของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและความพยายามที่จะด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยจะมีการรับรองร่างถ้อยแถลงฯ ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๔ ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี ในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๔ เป็นผู้พิจารณาให้การรับรอง
ร่างถ้อยแถลงฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่      
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ว่าด้วยการยกเว้น        

การตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับปรุงถ้อยค าในร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล      
แห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ฉบับภาษาไทย       
และภาษาสเปนในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญเพื่อให้เกิดความหมายและหลักไวยากรณ์สอดคล้องกับความตกลงฉบับภาษาอังกฤษ 
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก คร้ังท่ี ๒  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย -สาธารณรัฐเช็ก 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐเช็กและคณะผู้แทน
ภาคธุรกิจของสาธารณรัฐเช็กได้เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตาม   
ความคืบหน้าของประเด็นความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อเพิ่มพูนและผลักดันความร่วมมือ           
ในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ (๑) การค้า (๒) อุตสาหกรรม (๓) พลังงาน (๔) โครงสร้างพื้นฐาน (๕) สิ่งแวดล้อม            
(๖) การลงทุน (๗) การท่องเที่ยว (๘) เกษตรกรรม (๙) ความร่วมมือทางวิชาการ และ (๑๐) ความร่วมมือสามฝ่าย และมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี ๒ ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (FEALAC FMM) 

คร้ังที่ ๘ ณ สาธารณรัฐเกาหลี และเอกสาร Busan Declaration ฉบับที่รับรองโดยที่ประชุม FEALAC FMM คร้ังที่ ๘ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา 
(Foreign Ministers' Meeting of the Forum for East Asia-Latin America Cooperation : FEALAC FMM) ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่   
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี และเอกสาร Busan Declaration ฉบับที่รับรองโดยที่ประชุม FEALAC FMM 
ครั้งที่ ๘ มีสาระส าคัญครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามยาเสพติด การสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการสตรีและเยาวชนในประเทศสมาชิก รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ระหว่าง ๒ ภูมิภาค เป็นต้น 
นอกจากน้ี ที่ประชุม FEALAC FMM ครั้งที่ ๘ ได้รับรองเอกสาร Busan Declaration ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการมุ่งแสวงหาท่าทีร่วม
ระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกาเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลก และยินดีกับข้อริเริ่มต่าง ๆ ภายใต้กรอบ FEALAC 
รวมถึงการจัดตั้งกองทุน FEALAC (FEALAC Fund) โดยไทยได้เสนอข้อความเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ข้อ ๑๐ เรื่องความจ าเป็น
ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา รวมทั้งผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นเสนอให้
ปรับแก้ในข้อ ๑๔ ให้สะท้อนความห่วงกังวลต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
น าผลการประชุม FEALAC FMM ครั้งท่ี ๘ ไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) คร้ังท่ี ๗ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซม ครั้งที่ ๗ (The 7th ASEM Economic Minister's Meeting : 
7th ASEM EMM) และผลการหารือทวิภาคี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี         
โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ และมอบหมายหน่วยงาน       
ที่รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนระบบการค้า
พหุภาคี ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเสริมสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ และการเติบโต        
อย่างยั่งยืนร่วมกัน ส าหรับผลการหารือทวิภาคี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๑๙ 

เศรษฐกิจและการคลังของฝรั่งเศส โดยไทยได้เชิญชวนฝรั่งเศสลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( Eastern 
Economic Corridor : EEC) และการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมยางพาราไทย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิก
อาเซมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเสริมสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมความร่วมมือ   
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจ Start-up รวมทั้งควรเช่ือมโยงข้อริเริ่มโซลด้านการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยุคที่ ๔ (Seoul Initiative on the 4th Industrial Revolution) กับนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญของไทย อาทิ นโยบายประเทศไทย 
๔.๐ การพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และโครงการ EEC เพื่อประโยชน์ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงควรให้ความส าคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนา
อย่างยั่งยืนและผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง MSMEs โดยส่งเสริมให้มีการจัดประชุมทางวิชาการในประเด็น
ดังกล่าวร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซม นอกจากนี้ ควรส่งเสริมกระบวนผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เกิด           
Eco-innovation and Sustainability ให้กับผู้ประกอบการ MSMEs ของไทย ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP 23)         

การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๓ (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยท่ี ๑.๒ (CMA 1.2) 
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ รับทราบองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓ (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส 
สมัยที่ ๑.๒ (CMA 1.2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระหว่างการประชุม
ระดับสูง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                     ๑.๒ เห็นชอบกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓ การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑.๒ และ   
การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญเป็นการเน้นย้ าการด าเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ 
การจัดท าและการด าเนินงานตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contributions) จะต้องอยู่ภายใต้
หลักการ แนวทาง และวิธีการของอนุสัญญาฯ สะท้อนถึงขีดความสามารถของสถานการณ์ของประเทศท่ีแตกต่างกันการด าเนินงาน
ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะต้องไม่สร้างภาระที่เกินความจ าเป็นแก่ประเทศก าลังพัฒนา 
การเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มระดับการด าเนินงานในช่วงก่อนปี ค.ศ. ๒๐๒๐ อย่างจริงจรัง เพื่อน าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก
อย่างเป็นรูปธรรม 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกรอบท่าทีเจรจา
ของไทยฯ ในประเด็นการสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาด้านการเงิน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
รวมถึงการก าหนดนโยบายและการใช้มาตรการใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควรพิจารณากลไก       
ที่เหมาะสมโดยไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ การเข้าถึงเงินทุน การสร้างโอกาสให้กับ
อุตสาหกรรมไทย และส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
และการด าเนินการอื่นที่เกีย่วข้องในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคอุตสาหกรรมไทย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบท่าทีของไทยฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัและไม่ขัดกับหลักการ            
ที่คณะรัฐมนตรีได้ใหค้วามเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยจะได้รบัจากการปรับเปลีย่นดังกล่าวด้วย 
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การลดความเหล่ือมล ้าของสงัคม 

และการสรา้งโอกาสการเขา้ถึง 
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              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
    ๑. ด้านสังคม 
    ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน าเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เช่น เงินงบประมาณ เงินกองทุน มาใช้ในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้  ให้พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์เก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์ (สแกนใบหน้า/ม่านตา) เพื่อใช้ประกอบ          
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มเก็บข้อมูลแรงงานประมงก่อนขยายไปสู่
แรงงานอ่ืน ๆ ให้ครบทุกประเภท 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะในส่วนของพื้นท่ีป่า  
ที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและให้รายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
    ๒.๒ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) จัดต้ังคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการแก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการด าเนินการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วย เช่น การจัดต้ังสถาบันการเงินหรือกองทุนเพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย
มีส่วนร่วมในการน าส่งเงินแก่สถาบันการเงินหรือกองทุนดังกล่าวด้วย 
    ๒.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีประจ า          
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแหง่รัฐในระยะต่อไป เช่น การปรับเพิ่มวงเงิน การปรับปรุงประเภทของสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น การเพิ่มร้านค้าที่ประชาชนสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าและ
บริการได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบท่ีรอบคอบ รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตด้วย 
   ๓. การบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม) ประสานงานกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) เพื่อให้พิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิรูปต ารวจ โดยแยกภารกิจ
ด้านงานสอบสวนออกมาให้ชัดเจน โดยอาจให้บุคคลจากภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจแต่มีความรู้ความสามารถทางนิติศาสตร์
และการพิจารณาอรรถคดีมาปฏิบัติหน้าที่ในงานสอบสวนได้ 
    ๓.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่           
ที่มีน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน ได้แก่ 
     ๓.๒.๑ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการเร่งส ารวจพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง และให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อสภาพปัญหาและ           
ความต้องการของแต่ละพื้นท่ีด้วย 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๒๑ 

     ๓.๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์
ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ด าเนินมาตรการเชิงป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดท าแผนการระบายน้ า     
แผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมแผนอพยพประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินจ าเป็นด้วย 
     ๓.๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูก    
ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย รวมทั้งส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    ๓.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่ 
     ๓.๓.๑ ขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ าต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ า เช่น บริเวณบึงสีไฟ 
บึงบอระเพ็ด ลุ่มน้ าห้วยหลวง 
     ๓.๓.๒ น าโครงการเกี่ยวกับการจัดท าคลองระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุกทกภัยในบริเวณ      
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา เช่น โครงการระบายน้ าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
     ๓.๓.๓ ศึกษาความเหมาะสมและพิจารณาจัดท าแนวทางการระบายน้ าจากแม่น้ าป่าสักลงสู่ทะเลอ่าวไทย
เพิ่มเติมอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ประธานในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
               ๑. ด้านความมั่นคง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) และปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะให้สหภาพยุโรปยกเลิกการก าหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงที่จะถูก
จัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (possibility of identifying as non-cooperating country) ภายใต้กฎระเบียบ IUU   
ของสหภาพยุโรป (ยกเลิกใบเหลือง) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใด ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ให้สร้างการรับรู้แก่บุคลากรในสังกัดให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วยว่าการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาข้างต้นต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รักษาความสงบเรีบบร้อยในแต่ละพื้นที่ให้มี    
ความปลอดภัยและความสงบสุข รวมทั้งปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่มีการร้องเรียนจากประชาชน เช่น 
ตลาดโบ๊เบ๊ น้ัน ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้มีการบูรณาการ       
ด้านการข่าวและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการสอดส่องและก ากับ
ดูแลไม่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลด้วย 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งรัดการด้าเนินการตามแผนการจัดระเบียบ   
การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การสร้างที่อยู่อาศัยรุกล ้าแนวล้าคลองและทางระบายน ้าตามพื นที่ต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเกิดผล
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้         
                ๑. ด้านการต่างประเทศ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้จัดท าความร่วมมือ/ความตกลงในเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยงานของ
ประเทศบรูไนดารุสซาลามไว้แล้ว เร่งรัด ติดตาม และขับเคลื่อนการด าเนินการตามความร่วมมือ/ความตกลงดังกล่าวให้เกิดผล  
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือ/ความตกลงดังกล่าวให้ครอบคลุม
ด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการประเมินผลการจัดประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐเพ่ือช าระค่าสินค้าและบริการของประชาชนในช่วง ๓ เดือนแรก และน าข้อมูลสัดส่วนการใช้จ่ายของประชาชนในแต่ละ
ประเภทสินค้าและบริการมาประกอบการปรับปรุงสัดส่วนการจัดสรรเงินช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  ให้รายงานผลการด าเนินการให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วด้วย 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการจัดการท่องเที่ยวทางเรือ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างประเทศ รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย นั้น ให้กระทรวง   
การท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว
เมืองชายฝั่งเช่ือมโยงกับเมืองต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ CLMV และให้พิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เรือเฟอร์รี่ในเส้นทาง
พัทยา-หัวหิน ให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ในช่วงวันที่ ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 
และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า
เพื่อเตรียมการระบายน้ าเมื่อมีฝนตกหนักและเกิดน้ าท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ าที่มักประสบปัญหา  
น้ าท่วมขัง และให้เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ าท่วมให้ทันต่อสถานการณ์          
ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบโดยเร็วและต่อเนื่องด้วย 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ สมควรด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดผลการด าเนินการเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อเป็น
ตัวอย่างในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนให้ถูกต้องและทั่วถึงเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ที่แท้จริงของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการประกวดดังกล่าวอาจพิจารณาแบ่งประเภทการประกวดออกเป็นการด าเนินการ     
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนตามความเหมาะสมได้ 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๒๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
   ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักโทษที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ     
ด้านต่าง ๆ สามารถประกอบวิชาชีพน้ันให้เกิดประโยชน์ได้ในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในการน านักโทษดังกล่าวมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มีการน าความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญของประเทศ 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระเงินค่าโดยสารรถประจ าทางแบบใหม่
ผ่านระบบ E-Ticket และที่ติดตั้งจุดหยอดเหรียญให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และทั่วถึง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและ       
ลดปัญหาความล่าช้าเมื่อมีการเปิดใช้งานจริง 
    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย นั้น ให้กระทรวง
สาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มช่องทาง             
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น เช่น การวางจ าหน่ายในร้านค้าธงฟ้า โครงการธงน้ าเงินของกระทรวงกลาโหม 
การจ าหน่ายทางออนไลน์ เป็นต้น 
    ๒.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถ     
ในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์ให้สามารถพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรายงาน             
ผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วย 
   ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการน าเกณฑ์ใน
การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ๗ ประการ ตามผลการวิจัยของ Measuring Sustainability 
Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการตามความเหมาะสม เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่ายของบุคลากร การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน การใช้น้ า การจัดการของเสีย เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผน    
การบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อม   
ในการด าเนินการเป็นหน่วยงานน าร่องก่อน 
    ๓.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ก ากับ ติดตาม 
และเร่งรัดการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดังกล่าวในการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวที่สอดคล้องกับ     
ภารกิจหลักขององค์กรและการจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
    ๓.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรีจัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้าและยั่งยืน (Precision 
Government Initiative for Poverty Eradication) ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าข้อเสนอดังกล่าว
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป 
    ๓.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม   
ด้านการกีฬา ดังน้ี 
     ๓.๔.๑ ก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและระดับชาติให้มีมาตรฐาน โดยอาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันทั้งในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่โดยไม่ให้  
เกิดผลกระทบต่อการจราจร เช่น กีฬาสปาร์ตัน (Spartan) ที่สามารถจัดการแข่งขันในตึกสูงได้ เป็นต้น การก าหนดให้มีสถานท่ีจอด
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

รถอย่างเพียงพอ การจัดที่พักให้แก่นักกีฬาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดป้าย
ประกาศโฆษณา และการดูแลนักกีฬาต่างชาติด้วย 
     ๓.๔.๒ พิจารณาจัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย โดยให้พิจารณา
คัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่มีความสามารถด้านการกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน มาฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่
การเป็นเยาวชนทีมชาติไทยต่อไป 
     ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน         
เร่งระบายน้ าในพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง รวมทั้งเตรียมการป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจจ ะได้รับผลกระทบ          
จากการระบายน้ าของเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งนี้ ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ที่มี    
น้ าท่วมขังเป็นเวลานานด้วย เช่น จัดบริการห้องสุขา จัดหาน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยให้ประชาสัมพันธ์การด า เนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้องทั่วถึงด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
    ๑. ด้านสังคม 
    ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน าเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เช่น เงินงบประมาณ เงินกองทุน มาใช้ในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์เก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์ (สแกนใบหน้า/ม่านตา) เพื่อใช้ประกอบ          
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มเก็บข้อมูลแรงงานประมงก่อนขยายไปสู่
แรงงานอ่ืน ๆ ให้ครบทุกประเภท 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทาง             
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะ       
ในส่วนของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและให้รายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
    ๒.๒ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการด าเนินการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีส่วนร่วม     
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วย เช่น การจัดตั้งสถาบันการเงินหรือกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย     
มีส่วนร่วมในการน าส่งเงินแก่สถาบันการเงินหรือกองทุนดังกล่าวด้วย 
    ๒.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีประจ า          
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการ                
ให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะต่อไป เช่น การปรับเพ่ิมวงเงิน การปรับปรุงประเภทของสวัสดิการต่าง ๆ 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น การเพ่ิมร้านค้าที่ประชาชนสามารถใช้           
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซ้ือสินค้าและบริการได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบที่รอบคอบ รัดกุม 
เพ่ือป้องกันการทุจริตด้วย 
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 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๒๕ 

   ๓. การบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม) ประสานงานกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) เพื่อให้พิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิรูปต ารวจ โดยแยกภารกิจ
ด้านงานสอบสวนออกมาให้ชัดเจน โดยอาจให้บุคคลจากภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจแต่มีความรู้ความสามารถทางนิติศาสตร์
และการพิจารณาอรรถคดีมาปฏิบัติหน้าท่ีในงานสอบสวนได้ 
    ๓.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่           
ที่มีน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน ได้แก่ 
     ๓.๒.๑ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการเร่งส ารวจพ้ืนที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง และให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อสภาพปัญหาและ           
ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ด้วย 
     ๓.๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์
ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ด าเนินมาตรการเชิงป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดท าแผนการระบายน้ า     
แผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งเตรียมแผนอพยพประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินจ าเป็นด้วย 
     ๓.๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูก    
ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย รวมทั้งส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    ๓.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่ 
     ๓.๓.๑ ขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ าต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ า เช่น บริเวณบึงสีไฟ 
บึงบอระเพ็ด ลุ่มน้ าห้วยหลวง 
     ๓.๓.๒ น าโครงการเกี่ยวกับการจัดท าคลองระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุกทกภัยในบริเวณ      
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา เช่น โครงการระบายน้ าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
     ๓.๓.๓ ศึกษาความเหมาะสมและพิจารณาจัดท าแนวทางการระบายน้ าจากแม่น้ าป่าสักลงสู่ทะเลอ่าวไทย
เพิ่มเติมอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   

       เร่ือง  รายงานผลการรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ ๖-๗ 
(ฉบับรวม) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบรายงานผลการรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
ฉบับที่ ๖-๗ (ฉบับรวม) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบยินดีต่อพัฒนาการ
ของไทยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และมีข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะที่ให้ไทยพิจารณา
ด าเนินการรวมทั้งสิ้น ๒๑ ประเด็น โดยไทยต้องน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนา เพื่อขจัด     
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และเห็นชอบพิจารณาเร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยด าเนินการให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาฯ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงาน    
สภาความมั่นคงแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง     
กับหลักสมรสและครอบครัว อาทิ ประกันว่าการห้ามมีคู่สมรสหลายคนให้ครอบคลุมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาและบริบทเฉพาะสังคมกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งการขับเคลื่อนประเด็น
ดังกล่าวจ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเง่ือนไขที่จะสร้างความขัดแย้งมากขึ้น       
ในระยะต่อไป และควรให้ความส าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ         



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

ภาคประชาสังคม เพื่อให้การด าเนินงานการพัฒนาสตรีมีประสิทธิภาพและบรรลุตามอนุสัญญาฯ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน        
คนพิการในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเร่งรัด    
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจ้างคนพิการให้ครบอัตราส่วนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานของรัฐ แต่เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าว ยังมีอัตราส่วนที่น้อย (ร้อยละ ๔๓.๕๙ จากเป้าหมาย
ร้อยละ ๖๐) จึงเห็นควรมีมาตรการเพิ่มเติม เช่น ก าหนดให้การด าเนินการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
เป็นตัวช้ีวัดของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ 
               ๒. ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดด าเนินการจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดให้การปฏิบัติ
ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเป็นตัวช้ีวัดของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                ๔. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการสรรหาคนพิการ และให้กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกับ        
กรมการจัดหางาน ส านักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นท่ี และจัดท าบัญชีแยกประเภทความพิการ คุณวุฒิเฉพาะด้านของคนพิการ 
เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นข้อมูลในการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้กระทรวง        
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาสัมพันธ์การจ้างคนพิการ และพิจารณาเกี่ยวกับการท างานที่บ้านเพิ่มเติม   
รวมทั้งมีการบูรณาการร่วมกันให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการจัดระเบียบและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนขอทาน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการจัดระเบียบและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนขอทาน ตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. คัดกรองผู้ท าการขอทานเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่ง และเข้าร่วมโครงการธัญบุรี
โมเดล เพื่อปรับทัศนคติ สร้างงาน สร้างอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑,๖๐๕ ราย     
อยู่ในกระบวนการฟื้นฟู ๙๓๑ ราย ผ่านการพัฒนาศักยภาพ ๖๗๔ ราย โดยผู้ที่ผ่านการประเมินศักยภาพเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ ๒๙ ราย เข้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อฝึกอาชีพด้านอื่น ๆ ตามความถนัด ๙๔ ราย เข้าสู่โครงการบ้าน
น้อยในนิคมเพื่อฝึกทักษะการใช้ชีวิตเตรียมกลับคืนสู่สังคม ๒๘๔ ราย และสามารถกลับสู่ครอบครัวได้ ๒๖๗ ราย 
                ๒. ด าเนินการแยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ท าการขอทาน โดยได้ออกบัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถ 
จ านวน ๒,๐๘๒ คน 
                ๓. เปิดให้บริการบ้านมิตรไมตรี ๔ มุมเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ๑๐ จังหวัดเศรษฐกิจ พร้อมรณรงค์     
“ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” และสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร เป็นกลไกหลักในการค้นหา ติดตามเฝ้าระวัง และแจ้งข้อมูล 
                ๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนขอทาน โดยมีแผนการด าเนินงาน (๑) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (๒) ฝึกอบรมพัฒนาผู้แสดงความสามารถเพื่อยกระดับสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ (๓) จัดท าร่างยุทธศาสตร์
ควบคุมการขอทาน (๔) ยกระดับโครงการธัญบุรีโมเดล สร้างความร่วมมือประชารัฐผ่านกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
และ (๕) พัฒนาสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง         
คนขอทาน ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๒๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อย    

ถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติการจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้
น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) รวม ๑,๑๐๔ หน่วย วงเงินลงทุนรวม ๖๔๗.๓๑๔ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ 
๔๔๔.๙๔๘ ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๕๘.๓๔๒๓ ล้านบาท และเงินรายได้ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ๔๔.๐๒๓๗ ล้านบาท 
โดยเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินโครงการฯ เห็นควรจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการฯ ให้ กคช. ตามสัดส่วนของเงินอุดหนุน          
จากรัฐบาลกับวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นของโครงการฯ ตามวงเงินของแผนการใช้จ่ายในแต่ละปี  และ กคช. ควรพิจารณาปรับแผน  
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ และเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีมาด าเนินการ
และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส าหรับการจัดหาและการค้ าประกันเงินกู้
ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้ กคช. เริ่มด าเนินโครงการฯ ได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก ากับดูแลให้ กคช. ด าเนินโครงการฯ ให้ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง         
โดยให้ค านึงถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานด้วย รวมทั้งให้มีการประเมินผลการด าเนิน
โครงการฯ เป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงการด าเนินโครงการฯ ให้เหมาะสมต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กคช. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง            
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่จะด าเนินการในอนาคต 
กคช. ควรพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน (Public Private Partnerships : PPP) 
เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินลงทุน รวมทั้งการก ากับการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย การควบคุมการขายโครงการฯ           
ในระยะเวลาที่ก าหนด การปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ และการคัดเลือกคุณสมบัติของลูกค้าให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การพิจารณาของสถาบันการเงิน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๓ ฉบับ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
   ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๖๐ เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา      
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ (การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
   ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   ๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  มาตรการการเงินการคลังเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน    
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยขยายระยะเวลาให้ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่าง                
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไปหักเป็นค่าลดหย่อน/รายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

จากสิทธิการหักรายจ่ายตามปกติอีกเป็นจ านวนร้อยละ ๕๐ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท   
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ได้กระท า
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                    ๑.๒ มาตรการจ้างงานผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์   
ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาจ้างงานผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความเหมาะสม 
                ๒. รับทราบมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยมาตรการ       
ทางการคลัง (เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ                 
ที่ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ) มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม      
การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มาตรการ     
ทางภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง) และมาตรการทางการเงินผ่านกลไกของสถาบันการเงินเฉพาะของรัฐต่าง ๆ          
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังเร่งส ารวจความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย และด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
อุทกภัยอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และโปร่งใส โดยเร็วที่สุด 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรเร่งด าเนินมาตรการการเงินการคลัง          
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ทันต่อสถานการณ์ตามขั้นตอนที่ก าหนด และสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและ
ผู้ประกอบการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอันจะเป็นการประหยัด
งบประมาณ และจะได้รับการหักลดหย่อน และหักค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีเงินได้ในโอกาสแรก ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน 



 

 

นโยบายท่ี 

๔ 

การศึกษาและเรียนรู ้

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรม 
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                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา        

ที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
   ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเง่ือนไขในการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ
สูงจากต่างประเทศ มีสาระส าคัญคือ สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่จะเข้ามาด าเนินการจัดการศึกษาในประเทศ
ไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดม ศึกษาที ่มีศ ักยภาพสูงจาก
ต่างประเทศโดยสถาบันอุดมศึกษาฯ ดังกล่าวต้องจัดหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย มีคุณภาพเดียวกับการจัด
หลักสูตรในวิทยาเขตหลัก รวมทั้งต้องจัดการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านัก
งบประมาณเกี่ยวกับกรณีการด าเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะต้องค านึงถึงความพร้อมและไม่ก่อให้เกิ ดภาระ
งบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งให้
พิจารณาด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
    ๑.๑ การก าหนดสาขาวิชาที่จะมีการจัดการศึกษาในประเทศไทย ควรเป็นสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศหรือเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน เช่น สาขาวิชาที่ไม่มีการเปิดสอนหรือยังไม่มีการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อเป็น
การรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลือ่น
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
    ๑.๒ สาขาวิชาต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่จะเข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย ควรพิจารณา
ก าหนดให้ต้องมีอันดับ (Ranking) ที่สูงหรืออย่างน้อยต้องดีกว่าอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ ของประเทศไทย 
    ๑.๓ การก าหนดสัดส่วนของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ารับการศึกษา ควรพิจารณาก าหนด      
ในจ านวนให้เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการเรื่องนี้ 
   ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถแข่งขันได้กับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ 
  ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจากต่างประเทศจัดการศึกษาในประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบให้มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน [Carnegie Mellon University (CMU)] เข้ามาจัดการศึกษา   
ในประเทศไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ช่ือ
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) โดย CMU มีก าหนดการรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐-      
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับ     
การจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้องค านึงถึงความพร้อมและไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายจ่ายลงทุนของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
       เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐   

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน     
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการช าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
ควรมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงาน
ที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า   
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. รับทราบข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายฯ รวม ๔ ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้าง ด้านการขับเคลื่อน และ    
ด้านเครื่องมือกลไก ซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ และผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อเสนอด้านการขับเคลื่อน ควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับ       
ในการก าหนดกลไก มาตรการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมของพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ         
ร่วมลงมือปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบ ส าหรับข้อเสนอด้านเครื่องมือ/กลไก ควรให้มีการศึกษาเพิ่มช่องทางหารายได้ รวมถึง
มาตรการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทั้งจากชุมชน เอกชนในการขับเคลื่อน และเกิดความยั่งยืนได้ด้วยตนเอง ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายฯ เห็นควรให้กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในโอกาสแรกก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้เตรียมความพร้อมและจัดท ารายละเอียด      
ของค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่ือง การจัดประกวดแข่งขันระดับนานาชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมรายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ทุกส่วนราชการจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินการ ดังน้ี 
             ๑. จัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ โดยจัดส่ง     
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้ว 
                ๒. รวบรวมข้อมูลการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง ศึกษาธิการ 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในรอบปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมีสรุปผลการประกวดแข่งขันการแสดงทางศิลป วัฒนธรรมระดบั
นานาชาติ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ จ านวน ๓๐ รายการ ประกอบด้วย (๑) ด้านศาสนา จ านวน ๑ รายการ ได้รับรางวัลที่ ๔ 
จาก ๕ รางวัล (๒) ด้านดนตรี จ านวน ๒๕ รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง/รางวัลชนะเลิศ/รางวัลยอดเยี่ยม รวม ๙๓ รางวลั และ 
(๓) ด้านศิลปะ จ านวน ๔ รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง/รางวัลรองชนะเลิศ/รางวัลยอดเยี่ยม รวม ๑๕ รางวัล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจ าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๐ (ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน  าและสิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการรณรงค์ตามแนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย      
ใส่ใจสายน้ าและสิ่งแวดล้อม” เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยแนวทางและมาตรการดังกล่าว        
จะก่อให้เกิดการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมที่เหมาะสม ดีงาม เป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงคุณค่า สาระและ   
ความงดงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่สามารถแสดงให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๕ 

การยกระดบัคณุภาพบริการ 

ดา้นสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 

 

 

 

 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนด    
ให้มีคณะกรรมการในระดับนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และคณะกรรมการในระดับ
ปฏิบัติการ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต ซึ่งมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้รัฐพึงใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น 
ดังนั้น ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ พึงต้องค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการก าหนดให้มีคณะกรรมการดังกล่าว ตลอดจน
ผลกระทบต่องบประมาณของรัฐ ส าหรับการด าเนินการในกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดิน
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับราชการส่วนท้องถิ่นตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ  า  
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการจัดหาเคร่ืองตรวจจับความเร็วแบบพกพา เพ่ือใช้ในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ     
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๕๗๓,๐๗๕,๐๐๐ บาท ส าหรับจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา จ านวน ๘๔๙ เครื่อง 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ทั้งนี้      
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน) ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
   ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักโทษที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านต่าง ๆ 
สามารถประกอบวิชาชีพนั้นให้เกิดประโยชน์ได้ในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการน า
นักโทษดังกล่าวมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มีการน าความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์        
ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญของประเทศ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๓๓ 

   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระเงินค่าโดยสารรถประจ าทางแบบใหม่
ผ่านระบบ E-Ticket และที่ติดตั้งจุดหยอดเหรียญให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และทั่วถึง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและ       
ลดปัญหาความล่าช้าเมื่อมีการเปิดใช้งานจริง 
    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย นั้น ให้กระทรวง
สาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มช่องทาง             
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น เช่น การวางจ าหน่ายในร้านค้าธงฟ้า โครงการธงน้ าเงินของกระทรวงกลาโหม 
การจ าหน่ายทางออนไลน์ เป็นต้น 
    ๒.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถ     
ในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์ให้สามารถพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุ ตสาหกรรมรายงาน             
ผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วย 
   ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการน าเกณฑ์ใน
การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ๗ ประการ ตามผลการวิจัยของ Measuring Sustainability 
Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการตามความเหมาะสม เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่ายของบุคลากร การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน การใช้น้ า การจัดการของเสีย เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผนการ
บริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อมในการ
ด าเนินการเป็นหน่วยงานน าร่องก่อน 
    ๓.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ก ากับ ติดตาม 
และเร่งรัดการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดังกล่าวในการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวที่สอดคล้องกับ     
ภารกิจหลักขององค์กรและการจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
    ๓.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานบริหารนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีจัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้าและยั่งยืน (Precision Government 
Initiative for Poverty Eradication) ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป 
    ๓.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับ          
การส่งเสริมด้านการกีฬา ดังนี  
     ๓.๔.๑ ก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและระดับชาติให้มีมาตรฐาน       
โดยอาจก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันทั งในเร่ืองความเหมาะสมของสถานที่
โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร เช่น กีฬาสปาร์ตัน (Spartan) ที่สามารถจัดการแข่งขันในตึกสูงได้ เป็นต้น การก าหนด    
ให้มีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ การจัดที่พักให้แก่นักกีฬาอย่างเหมาะสม รวมทั งการวางแผนการบริหารจัดการอื่น ๆ         
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดป้ายประกาศโฆษณา และการดูแลนักกีฬาต่างชาติด้วย 
     ๓.๔.๒ พิจารณาจัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย โดยให้พิจารณา
คัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่มีความสามารถด้านการกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน มาฝึกฝนเพ่ือ    
ก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนทีมชาติไทยต่อไป 
     ทั งนี  ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้คณะรัฐมนตรี
ทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

   ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน         
เร่งระบายน้ าในพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง รวมทั้งเตรียมการป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ          
จากการระบายน้ าของเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งนี้ ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ที่มี    
น้ าท่วมขังเป็นเวลานานด้วย เช่น จัดบริการห้องสุขา จัดหาน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยให้ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้องทั่วถึงด้วย 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   

     เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษาในการด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษา     

ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดประเภทของสถานศึกษา และ
การด าเนินงานของสถานศึกษาแต่ละประเภท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 



 

 

นโยบายท่ี 

๖ 

การเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท 
(รวมงบประมาณเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒,๖๘๖,๕๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๑ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ จ านวน 
๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒,๕๘๖,๕๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๔ เพิ่มขึ้นจากวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑๘๗,๓๙๙ ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๓๖ (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ ๙๖.๐๐) 
                ๒. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ 
                    ๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป กรอบวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน ๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 
๒๐,๖๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๑ และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๐,๕๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๓ 
                    ๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
จัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน ๓๐,๖๗๔ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๒๙,๙๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๖ และ
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๙,๔๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๙ 
                ๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๐๐,๐๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๕  
                ๔. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๗๖,๖๕๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 
๒๔๙,๑๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๕ และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๐๓,๙๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๒ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   

  เร่ือง  การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ      
ให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในขั้นตอนและกิจกรรม ล าดับที่ ๖ และ ๑๐-๑๖ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘         
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
   ๑. เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงบประมาณแก้ไขปรับปรุงช่ือแผนงานให้มีความครอบคลุม เหมาะสม และสอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

    ๑.๑ ข้อ ๒.๒.๒ ๑) จากเดิม “การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ” เป็น “การสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม” 
    ๑.๒ ข้อ ๒.๒.๕ ๓) จากเดิม “การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” เป็น “การขับเคลื่อนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก” 
  ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้  

 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

    ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๑/๕๒ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๑/๕๒ ในการดูแล
ของรัฐบาล จ านวน ๙๔,๑๖๘.๙๘ ตัน ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยในเบื้องต้น ให้ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน ๘๔,๑๓๔.๗๓ ตัน ซึ่งอยู่ในเง่ือนไขที่สามารถระบาย
ได้ก่อน ส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ียังไม่มีข้อยุติในส่วนของคดีความทางกฎหมาย จ านวน ๑๐,๐๓๔.๒๕ ตัน ให้องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) 
เสนอ นบขพ. ระบายเมื่อมีข้อยุติในทางคดี ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอเพิ่มเติมว่า 
เนื่องจากการตรวจสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๑/๕๒ ได้ด าเนินการครั้งสุดท้าย
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จะด าเนินการส ารวจและตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือ
โครงการร่วมกับผู้ตรวจสอบสินค้ากลาง (Surveyor) อีกครั้งหนึ่งให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้ นบขพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามอ านาจ
หน้าท่ีให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และแล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ โดย อ.ค.ส. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรด าเนินการระบายโดยแบ่งตามคุณภาพ
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขที่รัดกุม รวมทั้งต้องก ากับ ดูแล และก าหนดมาตรการที่เข้มงวดไม่ให้    
มีการน าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีระบายออกมากลับเข้าสู่วงจรตลาดปกติได้อีก และให้ อ.ค.ส. เจรจากับคลังสินค้าหรือผู้ซื้อท่ีเสนอราคา
ซื้อสูงสุดแต่ละคลัง แล้วน าเสนอประธาน นบขพ. พิจารณาอนุมัติการระบาย นอกจากน้ี ควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ในอุตสาหกรรมอาหารที่อาจจะส่งผลต่อสุขอนามัยคนและสัตว์ แต่อาจน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
เป็นต้น และเร่งด าเนินการติดตามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีข้อยุติในส่วนของคดีความทางกฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะเสนอ 
นบขพ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียน เพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
   ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ ..)      
พ.ศ. .... และร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน         
พ.ศ. ๒๕๒๘ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖      
โดยยกเลิกอ านาจการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
รวมถึงอ านาจและหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการดังกล่าว ปรับปรุงบทบาทภารกิจของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

เพื่อให้มีอ านาจและหน้าที่หลักในการก าหนดนโยบายและแผนงานในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน โดยการก าหนด      
ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเพื่อท าหน้าที่บริหารและขับเคลื่อน          
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควร
ด าเนินการตรวจสอบหลักการและเนื้อหาสาระของการก าหนดร่างระเบียบทั้ง ๒ ฉบับ ให้มีความชัดเจนและเหมาะสม และ      
สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในโอกาสแรก ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
   ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เห็นควรให้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการประสาน
และเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินแล้วกับหน่วยงานทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อขอรับการสนับสนุนเพื่อเร่งฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและรายได้ตามความสนใจให้กับเกษตรกรและผู้ยากจน               
โดยน าแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน
กลับมาประสบปัญหาหนี้สินท่ีไม่สามารถช าระคืนได้อีก ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
   ๑. ให้ปรับเปลี่ยนช่ือโครงการนี้จากเดิม “โครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย” เป็น “โครงการตลาดประชารัฐ”    
และช่ือประเภทตลาดที่ด าเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน จากเดิม “โครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้”        
เป็น “โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้” 
   ๒. เห็นชอบในหลักการให้ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยให้เพิ่มโครงการตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 
ของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นตลาดประชารัฐอีก ๑ ประเภท รวมเป็น ๙ ประเภท ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 
จ ากัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง ๙ ประเภท          
ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ และให้ด าเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส าหรับแหล่งเงินที่จะน ามาใช้จ่าย       
ในการด าเนินโครงการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      
ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จ านวน ๑๑๕,๔๘๗,๕๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๔๔๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕๖๒,๑๘๗,๕๐๐ บาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
   ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ประชารัฐ     
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ การค้าขาย 
การท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างแรงกระตุ้นการขาย ภายใต้การส่งเสริมตลาดประชารัฐต้องชม เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมตลาดประชารัฐ
ทุกประเภทท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
   ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรพื้นที่ตลาดประชารัฐแต่ละแห่งให้เหมาะสม          
มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถกระจายพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการเพิ่มช่องทาง   
การขายสินค้าเพิ่มเติม เช่น การขายผ่านช่องทางออนไลน์ การขยายตลาดในต่างประเทศ การน าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ร่วมกับ
ตลาดประชารัฐ ท้ังนี้ ในการด าเนินการบริหารจัดการตลาดประชารัฐ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 
เป็นต้น 
   ๕. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในแต่ละพื้นที่ 
โดยเฉพาะโครงการที่มีความเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันในพื้นท่ี และควรให้
ความส าคัญกับการสร้างมาตรฐานของตลาดและการก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างสม่ าเสมอ 
สอดคล้องกับหลักการของโครงการฯ รวมทั้งควรมีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานและ              



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

มีความปลอดภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงการขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า       
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
   ๖. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
    ๑. ด้านสังคม 
    ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน าเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เช่น เงินงบประมาณ เงินกองทุน มาใช้ในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์เก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์ (สแกนใบหน้า/ ม่านตา) เพื่อใช้ประกอบ          
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มเก็บข้อมูลแรงงานประมงก่อนขยายไปสู่
แรงงานอ่ืน ๆ ให้ครบทุกประเภท 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะในส่วนของพื้นท่ีป่า   
ที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและให้รายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
    ๒.๒ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการด าเนินการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีส่วนร่วม     
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วย เช่น การจัดตั้งสถาบันการเงินหรือกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย     
มีส่วนร่วมในการน าส่งเงินแก่สถาบันการเงินหรือกองทุนดังกล่าวด้วย 
    ๒.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีประจ า          
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแหง่รัฐในระยะต่อไป เช่น การปรับเพิ่มวงเงิน การปรับปรุงประเภทของสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น การเพิ่มร้านค้าที่ประชาชนสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าและ
บริการได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบท่ีรอบคอบ รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตด้วย 
   ๓. การบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม) ประสานงานกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) เพื่อให้พิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิรูปต ารวจ โดยแยกภารกิจ
ด้านงานสอบสวนออกมาให้ชัดเจน โดยอาจให้บุคคลจากภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจแต่มีความรู้ความสามารถทางนิติศาสตร์
และการพิจารณาอรรถคดีมาปฏิบัติหน้าที่ในงานสอบสวนได้ 
    ๓.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจา กพื้นที่           
ที่มีน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน ได้แก่ 
     ๓.๒.๑ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการเร่งส ารวจพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง และให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อสภาพปัญหาและ           
ความต้องการของแต่ละพื้นท่ีด้วย 
     ๓.๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์
ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ด าเนินมาตรการเชิงป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดท าแผนการระบายน้ า     



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

แผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมแผนอพยพประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินจ าเป็นด้วย 
     ๓.๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่เพาะปลูก
ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย รวมท้ังส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    ๓.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่ 
     ๓.๓.๑ ขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ าต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ า เช่น บริเวณบึงสีไฟ 
บึงบอระเพ็ด ลุ่มน้ าห้วยหลวง 
     ๓.๓.๒ น าโครงการเกี่ยวกับการจัดท าคลองระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุกทกภัยในบริเวณ      
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา เช่น โครงการระบายน้ าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
     ๓.๓.๓ ศึกษาความเหมาะสมและพิจารณาจัดท าแนวทางการระบายน้ าจากแม่น้ าป่าสักลงสู่ทะเลอ่าวไทย
เพิ่มเติมอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ขอความเห็นชอบโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้           

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพ่ิมเติม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. เห็นชอบให้เพิ่มจ านวนเกษตรกรเป้าหมายของโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม จากเดิม (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
จ านวน ๒๑๒,๘๕๐ ราย เป็น จ านวน ๒๖๐,๓๘๙ ราย และเพิ่มงบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน ๘๕๙.๕๐ ล้านบาท 
(เพิ่มขึ้นจาก จ านวน ๑,๙๖๕.๕๐ ล้านบาทต่อปี รวมระยะเวลา ๒ ปี จ านวน ๓,๙๓๑ ล้านบาท เป็น จ านวน ๒,๓๙๕.๒๕ ล้านบาท
ต่อปี รวมระยะเวลา ๒ ปี จ านวน ๔,๗๙๐.๕๐ ล้านบาท) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส าหรับวงเงินงบประมาณในการด าเนิน
โครงการฯ ที่เพิ่มขึ้น ให้กระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป     
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้ถูกต้องเป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และเป้าหมายของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด ตามความเห็นของส านักงบประมาณ
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการต่าง ๆ ตามมาตรการให้
ความช่วยเหลือจากภาครัฐในลักษณะเดียวกันด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการในการปรับปรุงและฟื้นฟู
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อท่ีเกษตรกรจะได้น าวงเงินค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังไม่ต้องช าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยไปด าเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูประสิทธิภาพการผลิตต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อสังเกต
ของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการบูรณาการให้ความช่วยเหลือในภาพรวม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๐/๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ปี ๒๕๖๐/๖๑ โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี ๒๕๖๐/๖๑ วงเงินงบประมาณ ๔๕ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
ส าหรับภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

ส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณที่เห็นควรพิจารณาถึงศักยภาพของสถาบันเกษตรกร 
ในการให้สินเช่ืออย่างรอบคอบ และค านึงถึงวงเงินกู้อื่นตามสัญญากู้เงินเดิม เพื่อมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สินตามมาภายหลงั 
และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการนโยบายและบรหิารจัดการข้าวโพดเลีย้งสัตว์ทราบเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ แนวทาง 
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะต้องไม่ก่อให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เพื่อท าการเพาะปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และใช้กลไกตลาดในการบริหารจัดการราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณของ
ภาครัฐในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การด าเนินการโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี ๒๕๖๐/๖๑ และประชาสัมพนัธ์
สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการในภาพรวม รวมถึงเง่ือนไขในการเข้าร่วมโครงการให้ถูกต้องทั่วถึง เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ของสถาบันเกษตรกรต่อไป 
 

   ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

    ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านการต่างประเทศ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้จัดท าความร่วมมือ/ความตกลงในเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยงานของ
ประเทศบรูไนดารุสซาลามไว้แล้ว เร่งรัด ติดตาม และขับเคลื่อนการด าเนินการตามความรว่มมือ/ความตกลงดังกล่าวให้เกิดผลอยา่ง
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือ/ความตกลงดังกล่าว ให้ครอบคลุม
ด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการประเมินผลการจัดประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการ     
แห่งรัฐเพื่อช าระค่าสินค้าและบริการของประชาชนในช่วง ๓ เดือนแรก และน าข้อมูลสัดส่วนการใช้จ่ายของประชาชนในแต่ละ
ประเภทสินค้าและบริการมาประกอบการปรับปรุงสัดส่วนการจัดสรรเงินช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่าย   
ในการเดินทางให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบ
โดยเร็วด้วย 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการจัดการท่องเที่ยวทางเรือ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างประเทศ รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย นั้น             
ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท่องเที่ยวเมืองชายฝ่ังเชื่อมโยงกับเมืองต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ  CLMV และให้พิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้       
เรือเฟอร์ร่ีในเส้นทางพัทยา-หัวหิน ให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ในช่วงวันที่ ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 
และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า
เพื่อเตรียมการระบายน้ าเมื่อมีฝนตกหนักและเกิดน้ าท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ าที่มักประสบปัญหา  
น้ าท่วมขัง และให้เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ าท่วมให้ทันต่อสถานการณ์          
ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบโดยเร็วและต่อเนื่องด้วย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

                 ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ สมควรด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดผลการด าเนินการเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อเป็น
ตัวอย่างในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนให้ถูกต้องและทั่วถึงเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ที่แท้จริงของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการประกวดดังกล่าวอาจพิจารณาแบ่งประเภทการประกวดออกเป็นการด าเนินการ     
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนตามความเหมาะสมได้ 

 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. รับทราบร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ของส านักงบประมาณ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรองรับ
การปฏิบัติระบบงบประมาณ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ การควบคุมงบประมาณ 
และการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ โดยก าหนดหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนของการคลังของประเทศในระยะยาว ก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในมิติด้านภารกิจของหน่วยงาน (Function) มิติด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล (Agenda) 
และมิติงบประมาณในเชิงพื้นที่ (Area) รวมทั้งให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้
การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับ
บทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” โดยเห็นว่าบทนิยามดังกล่าวสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... แล้ว 
ส าหรับการแก้ไขปัญหาและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ เห็นควรบัญญัติไว้ในมาตราใดมาตราหนึ่ง 
“ให้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายอื่นใดที่อ้างอิงนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในระหว่างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้” และให้กระทรวงการคลังและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติโดยเร็ว ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
                ๑. ด้านการต่างประเทศ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้จัดท าความร่วมมือ/ความตกลงในเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยงานของ
ประเทศบรูไนดารุสซาลามไว้แล้ว เร่งรัด ติดตาม และขับเคลื่อนการด าเนินการตามความรว่มมือ/ความตกลงดังกล่าวให้เกิดผลอยา่ง
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือ/ความตกลงดังกล่าว  ให้ครอบคลุม
ด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการประเมินผลการจัดประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการ     
แห่งรัฐเพื่อช าระค่าสินค้าและบริการของประชาชนในช่วง ๓ เดือนแรก และน าข้อมูลสัดส่วนการใช้จ่ายของประชาชนในแต่ละ
ประเภทสินค้าและบริการมาประกอบการปรับปรุงสัดส่วนการจัดสรรเงินช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่าย   



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

ในการเดินทางให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบ
โดยเร็วด้วย 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการจัดการท่องเที่ยวทางเรือ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างประเทศ รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย นั้น ให้กระทรวง   
การท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว
เมืองชายฝั่งเช่ือมโยงกับเมืองต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ CLMV และให้พิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เรือเฟอร์รี่ในเส้นทาง
พัทยา-หัวหิน ให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ในช่วงวันที่ ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริเวณประเทศไทยจะมี       
ฝนเพ่ิมมากขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น       
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและ
ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพ่ือเตรียมการระบายน้ าเมื่อมีฝนตกหนักและเกิดน้ าท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
พ้ืนที่ลุ่มต่ าที่มักประสบปัญหาน้ าท่วมขัง และให้เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิด     
น้ าท่วมให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบ
โดยเร็วและต่อเนื่องดว้ย 
                  ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ สมควรด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดผลการด าเนินการเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อเป็น
ตัวอย่างในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนให้ถูกต้องและทั่วถึงเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ที่แท้จริงของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการประกวดดังกล่าวอาจพิจารณาแบ่งประเภทการประกวดออกเป็นการด าเนินการ     
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนตามความเหมาะสมได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
   ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักโทษที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ     
ด้านต่าง ๆ สามารถประกอบวิชาชีพน้ันให้เกิดประโยชน์ได้ในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในการน านักโทษดังกล่าวมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มีการน าความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญของประเทศ 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระเงินค่าโดยสารรถประจ าทางแบบใหม่
ผ่านระบบ E-Ticket และที่ติดตั้งจุดหยอดเหรียญให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และทั่วถึง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและ       
ลดปัญหาความล่าช้าเมื่อมีการเปิดใช้งานจริง 
    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย นั้น ให้กระทรวง
สาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มช่องทาง             
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น เช่น การวางจ าหน่ายในร้านค้าธงฟ้า โครงการธงน้ าเงินของกระทรวงกลาโหม 
การจ าหน่ายทางออนไลน์ เป็นต้น 
    ๒.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถ     
ในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์ให้สามารถพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรายงาน             
ผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วย 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

   ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการน า
เกณฑ์ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ๗ ประการ ตามผลการวิจัยของ  Measuring 
Sustainability Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการตามความเหมาะสม เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่ายของบุคลากร 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน การใช้น้ า การจัดการของเสีย เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถวางแผนการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการ    
ที่มีความพร้อมในการด าเนินการเป็นหน่วยงานน าร่องก่อน 
    ๓.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ก ากับ ติดตาม 
และเร่งรัดการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดังกล่าวในการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวที่สอดคล้องกับ     
ภารกิจหลักขององค์กรและการจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
    ๓.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรีจัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้าและยั่ งยืน (Precision 
Government Initiative for Poverty Eradication) ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป 
    ๓.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม   
ด้านการกีฬา ดังน้ี 
     ๓.๔.๑ ก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและระดับชาติให้มีมาตรฐาน โดยอาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันทั้งในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่โดยไม่ให้  
เกิดผลกระทบต่อการจราจร เช่น กีฬาสปาร์ตัน (Spartan) ที่สามารถจัดการแข่งขันในตึกสูงได้ เป็นต้น การก าหนดให้มีสถานท่ีจอด
รถอย่างเพียงพอ การจัดที่พักให้แก่นักกีฬาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดป้าย
ประกาศโฆษณา และการดูแลนักกีฬาต่างชาติด้วย 
     ๓.๔.๒ พิจารณาจัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย โดยให้พิจารณา
คัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่มีความสามารถด้านการกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน มาฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่
การเป็นเยาวชนทีมชาติไทยต่อไป 
     ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
  ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน         
เร่งระบายน้ าในพ้ืนที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง รวมทั้งเตรียมการป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ          
จากการระบายน้ าของเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งนี้ ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพ้ืนที่    
ที่มีน้ าท่วมขังเป็นเวลานานด้วย เช่น จัดบริการห้องสุขา จัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยให้ประชาสัมพันธ์        
การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานเพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้องทั่วถึงด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
    ๑. ด้านสังคม 
    ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน าเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เช่น เงินงบประมาณ เงินกองทุน มาใช้ในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์เก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์ (สแกนใบหน้า/ม่านตา) เพื่อใช้ประกอบ          
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มเก็บข้อมูลแรงงานประมงก่อนขยายไปสู่
แรงงานอ่ืน ๆ ให้ครบทุกประเภท 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทาง             
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะ       
ในส่วนของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและให้รายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
    ๒.๒ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการด าเนินการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีส่วนร่วม     
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วย เช่น การจัดตั้งสถาบันการเงินหรือกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย     
มีส่วนร่วมในการน าส่งเงินแก่สถาบันการเงินหรือกองทุนดังกล่าวด้วย 
    ๒.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีประจ า          
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแหง่รัฐในระยะต่อไป เช่น การปรับเพิ่มวงเงิน การปรับปรุงประเภทของสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น การเพิ่มร้านค้าที่ประชาชนสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าและ
บริการได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบท่ีรอบคอบ รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตด้วย 
   ๓. การบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม) ประสานงานกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) เพื่อให้พิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิรูปต ารวจ โดยแยกภารกิจ
ด้านงานสอบสวนออกมาให้ชัดเจน โดยอาจให้บุคคลจากภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจแต่มีความรู้ความสามารถทางนิติศาสตร์
และการพิจารณาอรรถคดีมาปฏิบัติหน้าที่ในงานสอบสวนได้ 
    ๓.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่           
ที่มีน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน ได้แก่ 
     ๓.๒.๑ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการเร่งส ารวจพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง และให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อสภาพปัญหาและ           
ความต้องการของแต่ละพื้นท่ีด้วย 
     ๓.๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง
สถานการณ์ฝนตกหนักในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยให้ด าเนินมาตรการเชิงป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดท าแผนการ
ระบายน้ า แผนการประชาสัมพันธ์ เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจต่อประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งเตรียมแผนอพยพประชาชนเพ่ือ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจ าเป็นด้วย 
     ๓.๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูก    
ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย รวมทั้งส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    ๓.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่ 
     ๓.๓.๑ ขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ าต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ า เช่น บริเวณบึงสีไฟ 
บึงบอระเพ็ด ลุ่มน้ าห้วยหลวง 
     ๓.๓.๒ น าโครงการเกี่ยวกับการจัดท าคลองระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุกทกภัยในบริเวณ      
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา เช่น โครงการระบายน้ าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
     ๓.๓.๓ ศึกษาความเหมาะสมและพิจารณาจัดท าแนวทางการระบายน้ าจากแม่น้ าป่าสักลงสู่ทะเลอ่าวไทย
เพิ่มเติมอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินโครงการประตูระบายน้ าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ด าเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ า
ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะเวลาด าเนินการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๖) 
วงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กรมชลประทานสามารถด าเนินการเตรียมความพร้อม
ของโครงการฯ ได้ทันที และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่กระทรวง    
เกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฯ เห็นควรให้จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้วย ส่วนค่าใช้จ่าย
ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) 
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป 
              ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทานและส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เร่งรัดกระบวนการ 
จัดหาที่ดินเพื่อการด าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ให้กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ตั้งคณะท างานเพื่อช้ีแจงและสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มคนท่ีไม่เห็นด้วยถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเกษตรและปศุสัตว์ และ
การป้องกันน้ าท่วม เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างแรงจูงใจให้ราษฎรเข้าร่วมพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

     ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและระงับ
เหตุเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวง
พลังงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเสนองบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบงบประมาณ จ านวน ๔,๒๖๘,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑ ขององค์กร
ร่วมไทย-มาเลเซีย ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียบริหารการใช้จ่ายงบประมาณในทุกหมวดให้เกิดความคุ้มค่ามาก
ที่สุด และควรพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากรายได้ที่ลดลงอย่างรอบคอบและรัดกุม  ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

                ๒. การเสนอของบประมาณประจ าปีขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซียในปีต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงพลังงานประสาน
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียเพื่อเร่งรัดการด าเนินการเสนองบประมาณประจ าปีขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซียให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  แผนยุทธศาสตร์การก ากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย 

และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบกรอบแผนยุทธศาสตร์การก ากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และกรอบ     
การด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และรับทราบผลการด าเนินงาน 
การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
                    ๑.๒ เห็นชอบแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน วงเงินงบประมาณรายจ่าย ๙๐๒.๓๒ ล้านบาท และประมาณการรายได้ 
๙๐๒.๓๗ ล้านบาท 
                    ๑.๓ เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ใบแทนใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาต จ านวน ๑๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐ และ ๕,๐๐๐ บาทต่อฉบับ ตามล าดับ 
เพิ่มเติมในแผนการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่นอันได้จากการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                ๒. ให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของระยะเวลาการยกเว้นให้เอกชนท่ีมีศักยภาพเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และเร่งพิจารณาเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถขอรับ
ใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน        
ในกิจการไฟฟ้า และสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
            ๓. ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก ากับดูแลการบริหารงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑      
และกรอบงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสม 
ทั้งนี้ ตามนัยมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน) 
 

      ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เพ่ือยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่ได้รับ
เป็นเงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้ ส าหรับเงินได้     
ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่เห็นควรขยายความการยกเว้นภาษีเงินได้      
นิติบุคคลในเรื่องนี้ให้ครอบคลุมถึง “นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกากาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

รวม ๒ ฉบับ (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีกรมธนารักษ์น าเข้าเหรียญที่ระลึกจากต่างประเทศ และการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีกรมธนารักษ์ขายเหรียญท่ีระลึกที่น าเข้ามาขายในประเทศ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
             ๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีกรมธนารักษ์น าเข้าเหรียญที่ระลึกจากต่างประเทศ 
                ๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการประกอบกิจการขายสินค้าประเภทเหรียญที่ระลึกของกรมธนารักษ์ เนื่องใน
วโรกาสส าคัญต่าง ๆ และน ารายได้จากการขายเหรียญดังกล่าว หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหรือถวาย
บุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนเงินปี เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
   ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักโทษที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ     
ด้านต่าง ๆ สามารถประกอบวิชาชีพน้ันให้เกิดประโยชน์ได้ในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในการน านักโทษดังกล่าวมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มีการน าความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญของประเทศ 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระเงินค่าโดยสารรถประจ าทาง    
แบบใหม่ผ่านระบบ E-Ticket และที่ติดต้ังจุดหยอดเหรียญให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และทั่วถึง เพ่ือไม่ให้เกิด      
ความสับสนและลดปัญหาความล่าช้าเมื่อมีการเปิดใช้งานจริง 
    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย นั้น ให้กระทรวง
สาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มช่องทาง             
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น เช่น การวางจ าหน่ายในร้านค้าธงฟ้า โครงการธงน้ าเงินของกระทรวงกลาโหม 
การจ าหน่ายทางออนไลน์ เป็นต้น 
    ๒.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถ     
ในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์ให้สามารถพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรายงาน             
ผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วย 
   ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการน า
เกณฑ์ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ๗ ประการ ตามผลการวิจัยของ  Measuring 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

Sustainability Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการตามความเหมาะสม เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่ายของบุคลากร 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน การใช้น้ า การจัดการของเสีย เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถวางแผนการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการ    
ที่มีความพร้อมในการด าเนินการเป็นหน่วยงานน าร่องก่อน 
    ๓.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ก ากับ ติดตาม 
และเร่งรัดการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดังกล่าวในการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวที่สอดคล้องกับ     
ภารกิจหลักขององค์กรและการจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนองค์ กรในระยะยาว
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
    ๓.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรีจัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้าและยั่งยืน ( Precision 
Government Initiative for Poverty Eradication) ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป 
    ๓.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม   
ด้านการกีฬา ดังน้ี 
     ๓.๔.๑ ก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและระดับชาติให้มีมาตรฐาน โดยอาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันทั้งในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่โดยไม่ ให้  
เกิดผลกระทบต่อการจราจร เช่น กีฬาสปาร์ตัน (Spartan) ที่สามารถจัดการแข่งขันในตึกสูงได้ เป็นต้น การก าหนดให้มีสถานท่ีจอด
รถอย่างเพียงพอ การจัดที่พักให้แก่นักกีฬาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดป้าย
ประกาศโฆษณา และการดูแลนักกีฬาต่างชาติด้วย 
     ๓.๔.๒ พิจารณาจัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย โดยให้พิจารณา
คัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่มีความสามารถด้านการกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน มาฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่
การเป็นเยาวชนทีมชาติไทยต่อไป 
     ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
  ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน         
เร่งระบายน้ าในพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง รวมทั้งเตรียมการป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ          
จากการระบายน้ าของเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งนี้ ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ที่มี    
น้ าท่วมขังเป็นเวลานานด้วย เช่น จัดบริการห้องสุขา จัดหาน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยให้ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้องทั่วถึงด้วย 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์กู้เงินโดยการออกพันธบัตร วงเงินรวมไม่เกิน ๒๒,๓๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๐ 
โดยแบ่งเป็น (๑) การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรใหม่เพิ่มเติม จ านวน ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดหาแหล่ง



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

เงินทุนและการปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (แผนการจัดหาแหล่งเงินทุนฯ) ที่คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และ (๒) การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อ Roll-over จ านวน ๑๑,๓๐๐ ล้านบาท 
ซึ่งเป็นกรอบวงเงินการออกพันธบัตรเพื่อทดแทนพันธบัตรเดิมที่มีอายุครบก าหนด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
             ๒. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินฝากหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกับการให้สินเช่ือระยะยาว เพื่อเพิ่มสัดส่วนการระดมทุนจากเงินฝาก
ระยะยาว ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องจากไม่สัมพันธ์กันระหว่างอายุของหนี้สินและสินทรัพย์ (Maturity Mismatch) 
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนดังกล่าว ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของธนาคาร
ในภาพรวมด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
   ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักโทษที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ     
ด้านต่าง ๆ สามารถประกอบวิชาชีพน้ันให้เกิดประโยชน์ได้ในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในการน านักโทษดังกล่าวมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มีการน าความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญของประเทศ 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระเงินค่าโดยสารรถประจ าทางแบบใหม่
ผ่านระบบ E-Ticket และที่ติดตั้งจุดหยอดเหรียญให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และทั่วถึง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและ       
ลดปัญหาความล่าช้าเมื่อมีการเปิดใช้งานจริง 
    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถน าไปใ ช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย นั้น ให้กระทรวง
สาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มช่องทาง             
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น เช่น การวางจ าหน่ายในร้านค้าธงฟ้า โครงการธงน้ าเงินของกระทรวงกลาโหม 
การจ าหน่ายทางออนไลน์ เป็นต้น 
    ๒.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถ     
ในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์ให้สามารถพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรายงาน             
ผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วย 
   ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการน า
เกณฑ์ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ๗ ประการ ตามผลการวิจัยของ  Measuring 
Sustainability Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการตามความเหมาะสม เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่ายของบุคลากร 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน การใช้น้ า การจัดการของเสีย เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถวางแผนการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการ    
ที่มีความพร้อมในการด าเนินการเป็นหน่วยงานน าร่องก่อน 
    ๓.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดังกล่าวในการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว      
ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรและการจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนองคก์ร
ในระยะยาวดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว ้



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

    ๓.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรีจัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้าและยั่งยืน ( Precision 
Government Initiative for Poverty Eradication) ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป 
    ๓.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม   
ด้านการกีฬา ดังน้ี 
     ๓.๔.๑ ก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและระดับชาติให้มีมาตรฐาน โดยอาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันทั้งในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ โดยไม่ให้  
เกิดผลกระทบต่อการจราจร เช่น กีฬาสปาร์ตัน (Spartan) ที่สามารถจัดการแข่งขันในตึกสูงได้ เป็นต้น การก าหนดให้มีสถานท่ีจอด
รถอย่างเพียงพอ การจัดที่พักให้แก่นักกีฬาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดป้าย
ประกาศโฆษณา และการดูแลนักกีฬาต่างชาติด้วย 
     ๓.๔.๒ พิจารณาจัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย โดยให้พิจารณา
คัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่มีความสามารถด้านการกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน มาฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่
การเป็นเยาวชนทีมชาติไทยต่อไป 
     ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน         
เร่งระบายน้ าในพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง รวมทั้งเตรียมการป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ          
จากการระบายน้ าของเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งนี้ ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ที่มี    
น้ าท่วมขังเป็นเวลานานด้วย เช่น จัดบริการห้องสุขา จัดหาน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยให้ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้องทั่วถึงด้วย 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ                   
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ประกอบด้วย (๑) การเปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
อื่น ๆ ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ส าหรับปี ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
(๒) เห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาน าเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีตามความตกลง WTO ส าหรับสินค้าเกษตร ๔ รายการ 
ได้แก่ มะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ ามันมะพร้าว และกากถั่ว ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (๓) เห็นชอบเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการน าเข้ามะพร้าวตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (๔) เห็นชอบหลักการยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙ และ (๕) เห็นชอบหลักการยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙ ตามที่      
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชเสนอ  
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กรมการค้าต่างประเทศเร่งรัดด าเนินการปรับหลักเกณฑ์การ
จัดสรรโควตาและขั้นตอนการจัดสรรโควตาการน าเข้า ส าหรับปี ๒๕๖๐ สินค้ากากถั่วเหลือง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และติดตามผล



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

การน าเข้ามะพร้าวตามกรอบการค้าต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมมะพร้าวในภาพรวมอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชทราบ เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการในระยะที่ ๑ ภายใต้ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙ และยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙ อย่างต่อเนื่อง และรายงานคณะกรรมการ
พืชน้ ามันและน้ ามันพืชทราบเป็นระยะ ๆ ก่อนการด าเนินการในระยะต่อไป หากผลการด าเนินโครงการในระยะแรก ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการให้เหมาะสมหรือยกเลิก ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
   ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักโทษที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ     
ด้านต่าง ๆ สามารถประกอบวิชาชีพน้ันให้เกิดประโยชน์ได้ในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในการน านักโทษดังกล่าวมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มีการน าความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญของประเทศ 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระเงินค่าโดยสารรถประจ าทางแบบใหม่
ผ่านระบบ E-Ticket และที่ติดตั้งจุดหยอดเหรียญให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และทั่วถึง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและ       
ลดปัญหาความล่าช้าเมื่อมีการเปิดใช้งานจริง 
    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย นั้น ให้กระทรวง
สาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มช่องทาง             
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น เช่น การวางจ าหน่ายในร้านค้าธงฟ้า โครงการธงน้ าเงินของกระทรวงกลาโหม 
การจ าหน่ายทางออนไลน์ เป็นต้น 
    ๒.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์ให้สามารถพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น มีความถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวง
อุตสาหกรรมรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วย 
   ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการน า
เกณฑ์ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ๗ ประการ ตามผลการวิจัยของ  Measuring 
Sustainability Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการตามความเหมาะสม เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่ายของบุคลากร 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน การใช้น้ า การจัดการของเสีย เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถวางแผนการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการ    
ที่มีความพร้อมในการด าเนินการเป็นหน่วยงานน าร่องก่อน 
    ๓.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ก ากับ ติดตาม 
และเร่งรัดการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดังกล่าวในการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กร ในระยะยาวที่สอดคล้องกับ     
ภารกิจหลักขององค์กรและการจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

    ๓.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกั บส านักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรีจัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้าและยั่งยืน ( Precision 
Government Initiative for Poverty Eradication) ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป 
    ๓.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม   
ด้านการกีฬา ดังน้ี 
     ๓.๔.๑ ก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและระดับชาติให้มีมาตรฐาน โดยอาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันทั้งในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่โดยไม่ให้  
เกิดผลกระทบต่อการจราจร เช่น กีฬาสปาร์ตัน (Spartan) ที่สามารถจัดการแข่งขันในตึกสูงได้ เป็นต้น การก าหนดให้มีสถานท่ีจอด
รถอย่างเพียงพอ การจัดที่พักให้แก่นักกีฬาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดป้าย
ประกาศโฆษณา และการดูแลนักกีฬาต่างชาติด้วย 
     ๓.๔.๒ พิจารณาจัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย โดยให้พิจารณา
คัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่มีความสามารถด้านการกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน มาฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่
การเป็นเยาวชนทีมชาติไทยต่อไป 
     ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
  ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน         
เร่งระบายน้ าในพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง รวมทั้งเตรียมการป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ          
จากการระบายน้ าของเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งนี้ ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ที่มี    
น้ าท่วมขังเป็นเวลานานด้วย เช่น จัดบริการห้องสุขา จัดหาน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยให้ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้องทั่วถึงด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การรับรองมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีค่า  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๗ มกราคม ๒๕๖๐) เรื่อง การรับรองมาตรฐาน
เครื่องประดับโลหะมีค่า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการจัดท าระเบียบการใช้เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่าและตราสัญลักษณ์กลางส าหรับประทับรับรอง ซึ่งระเบียบดังกล่าวระบุให้ส ถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติฯ เป็นหน่วยงานกลาง โดยผู้ผลิตจะต้องขอจดทะเบียนตราผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายตามที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติฯ ก าหนด และการประทับตราชุดตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน          
จะประกอบด้วยตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน ๓ ตราประทับ คือ ตราสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติฯ 
ตรารับรองชนิดและความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า และตราผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย โดยจะประทับตราลงบนต าแหน่งบริเวณเนื้อโลหะ
ของเครื่องประดับโลหะมีค่าชนิดนั้น ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 

๖.๑๗  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 

 
 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยง 

 จากอัตราแลกเปลี่ยน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม       
ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม       
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน และให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานด าเนินการ 
                    ๑.๒ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อด าเนินมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท โดยให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจภายในประเทศ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) รับความเห็นของส านักงบประมาณ
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ       
แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มียอดขายขนาดเล็กและประสบปัญหาทางการเงินก่อนเป็นอันดับแรก รวมทั้งควรมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการในระยะแรกอย่างใกล้ชิด เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงมาตรการฯ ในระยะต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
                   ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้
ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีรายละเอียดเนื้อหาบางส่วนท่ีอาจก่อให้เกิดความสับสนและ
ความเข้าใจผิดในการตีความได้ โดยปรับปรุงรายละเอียดข้อ ๔.๓.๓ การท าธุรกรรม FX Options เป็นดังนี ้
                     ผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้คูปองเพื่อการซื้อ FX Options ซึ่งเป็นการซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศ (ห้ามใช้เพื่อการขาย FX Options) โดยสามารถซื้อได้เฉพาะ FX Options ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ไม่มีความซับซ้อน 
(Plain Vanilla Options) และสามารถใช้สิทธ์ิเมื่อใดก็ได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด (American Options) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
   ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักโทษที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ      
ด้านต่าง ๆ สามารถประกอบวิชาชีพน้ันให้เกิดประโยชน์ได้ในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในการน านักโทษดังกล่าวมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มีการน าความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญของประเทศ 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระเงินค่าโดยสารรถประจ าทางแบบใหม่
ผ่านระบบ E-Ticket และที่ติดตั้งจุดหยอดเหรียญให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และทั่วถึง  เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและ       
ลดปัญหาความล่าช้าเมื่อมีการเปิดใช้งานจริง 

                                                           
 กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอขอปรับปรุงรายละเอียดของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ซ่ึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบการขอปรับปรุงรายละเอียดของโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย นั้น          
ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพ่ิม
ช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น เช่น การวางจ าหน่ายในร้านค้าธงฟ้า โครงการธงน้ าเงินของ
กระทรวงกลาโหม การจ าหน่ายทางออนไลน์ เป็นต้น 
    ๒.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถ     
ในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์ให้สามารถพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาห กรรมรายงาน             
ผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วย 
   ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการน า
เกณฑ์ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ๗ ประการ ตามผลการวิจัยของ  Measuring 
Sustainability Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการตามความเหมาะสม เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่ายของบุคลากร 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน การใช้น้ า การจัดการของเสีย เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถวางแผนการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการ    
ที่มีความพร้อมในการด าเนินการเป็นหน่วยงานน าร่องก่อน 
    ๓.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ก ากับ ติดตาม 
และเร่งรัดการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดังกล่าวในการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวที่สอดคล้องกับ     
ภารกิจหลักขององค์กรและการจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
    ๓.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรีจัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้าและยั่งยืน (Precision 
Government Initiative for Poverty Eradication) ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป 
    ๓.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม   
ด้านการกีฬา ดังน้ี 
     ๓.๔.๑ ก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและระดับชาติให้มีมาตรฐาน โดยอาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันทั้งในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่โดยไม่ให้  
เกิดผลกระทบต่อการจราจร เช่น กีฬาสปาร์ตัน (Spartan) ที่สามารถจัดการแข่งขันในตึกสูงได้ เป็นต้น การก าหนดให้มีสถานท่ีจอด
รถอย่างเพียงพอ การจัดที่พักให้แก่นักกีฬาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดป้าย
ประกาศโฆษณา และการดูแลนักกีฬาต่างชาติด้วย 
     ๓.๔.๒ พิจารณาจัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย โดยให้พิจารณา
คัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่มีความสามารถด้านการกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน มาฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่
การเป็นเยาวชนทีมชาติไทยต่อไป 
     ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน         
เร่งระบายน้ าในพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง รวมทั้งเตรียมการป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ          
จากการระบายน้ าของเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งนี้ ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ที่มี    
น้ าท่วมขังเป็นเวลานานด้วย เช่น จัดบริการห้องสุขา จัดหาน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยให้ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้องทั่วถึงด้วย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอขยายระยะเวลารับค าขอค้ าประกันสินเชื่อโครงการค้ าประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs 

ระยะที่ ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลารับค าขอค้ าประกันสินเชื่อโครงการค้ าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะที่ ๒ จากเดิม สิ้นสุดระยะเวลารับค าขอค้ าประกันวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็น สิ้นสุดระยะเวลารับค าขอ
ค้ าประกันวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
โดยให้กระทรวงการคลัง [บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)] ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยในส่วนของการชดเชยค่าประกันชดเชยรายปี ให้ บสย. ใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมค้ าประกัน
สินเช่ือของโครงการก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตาม
ขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. เพื่อให้การขยายระยะเวลารับค าขอค้ าประกันสินเช่ือโครงการค้ าประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะที่ ๒ เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถปล่อยสินเช่ือให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยได้มากขึ้น  และปิด
โครงการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีกลไกในการติดตามผลการด าเนินโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม ให้กระทรวงการคลัง 
โดย บสย. ด าเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังนี้ 
                    ๒.๑ เร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของโครงการฯ 
เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยมาเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น 
                    ๒.๒ จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฯ และผลสัมฤทธิ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นเสนอต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพื่อช่วยเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ต่อไป 
 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อปรับ
โครงสร้างและรูปแบบการท างานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ให้อยู่ภายใต้การก ากับของนายกรัฐมนตรี 
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนในการ
ด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดนิเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างและรูปแบบการท างานของ สรอ. 
ให้อยู่ภายใต้การก ากับของนายกรัฐมนตรี ให้ส านักงานคณะกรรมกฤษฎีกาทราบโดยด่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ต่อไป 
                ๒. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นคณะกรรมการระดับชาติ ประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการ ก.พ. 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิ การ ก.พ.ร. และ
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติ    
ว่าด้วยการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สนับสนุนการบูรณาการข้อมูลและวิธีการท างานด้านดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

ของรัฐทุกแห่งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนระดับชาติฯ และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
                ๓. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับข้อสังเกตของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและส านักงาน ก.พ. ที่เห็นว่า            
ร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการจัดท าหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และควรจะก าหนดแนวทาง    
การก าหนดเครื่องแบบขององค์การมหาชนไว้เพื่อให้การก าหนดเครื่องแบบของทุกองค์การมหาชนเป็นไปในแนวท างเดียวกัน 
รวมทั้งเครื่องหมายของแต่ละองค์การมหาชนด้วย นอกจากนี้ ควรมีการประสานการท างานด้านนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลให้สอดรับกับคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการเฉพาะด้านตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล        
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  การขอรับจัดสรรทุนประเดิมส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการของแผนงาน/โครงการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม ส าหรับทุนประเดิมในวาระเริ่มแรกท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว และเงินรายได้ของหน่วยงาน
ที่รับโอนมาตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณียังไม่มีหนี้ผูกพันของส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งสามารถจัดสรรให้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเบิกจ่ายแทนได้บางส่วน ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
ส าหรับงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป ให้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
เสนอส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการต่อไป 
               ๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น     
ควรจัดสรรทุนประเดิมให้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเฉพาะปีที่ ๑ ส่วนที่เหลือให้ใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม หรือขอรับจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) พิจารณาการจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ โดยไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับแผนงาน/
โครงการของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ส านักงบประมาณพิจารณาภาพรวมการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม คุ้มค่า         
ลดความซ้ าซ้อน และมุ่งผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดขึ้นต่อไป เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. การส่งออกของไทย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๕ ที่ร้อยละ ๑๐๕ หรือ      
คิดเป็นมูลค่า ๑๘,๘๕๒ ล้านดอลลาร์สหรฐั และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ ๖ ปีเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในส่วนของการน าเข้า     
มีอัตราการขยายตัวสูงกว่าการส่งออกเล็กน้อยท่ีร้อยละ ๑๘.๔ 
                ๒. มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า ๖๓๕,๗๙๑ ล้านบาท ขยายตัว     
ร้อยละ ๖.๖ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า ๖๕๐,๐๔๙ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๔.๓ ส่งผล



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

ให้การค้าขาดดุล ๑๔,๒๕๘ ล้านบาท ส าหรับมูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า 
๑๘,๘๕๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๕ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า ๑๙,๐๔๐ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๕ ส่งผลให้การค้าขาดดุล ๑๘๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๓. การส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๙ ในเกือบทุกรายการ ทั้งปริมาณ
และราคา โดยเฉพาะข้าวที่มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒๑.๗ ในส่วนของสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือน    
ที่ ๕ โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยางต่างขยายตัวระดับสูง ส าหรับการส่งออกรายตลาด ยังคง
ขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส าคัญ 
                ๔. แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือปี ๒๕๖๐ จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าการส่งออก       
ปี ๒๕๖๐ จะขยายตัวได้มากกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๕.๐ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามปัจจัยในระดับมหภาคอย่างใกล้ชิด 
เช่น นโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา นโยบายดอกเบี้ยและมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing : QE) ของ
ประเทศใหญ่ และจุดเปราะบางในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามันและเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านการใช้จ่ายการส่งออก
ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง การส่งออกขยายตัวในเกณฑ์ดี ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ในขณะที่การเบิกจ่ายของรัฐบาลขยายตัวเร่งขึ้นตามการกลับมาขยายตัวของการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนและการขยายตัวต่อเนื่องของการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวในเกณฑ์
สูง ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวสูงสุดในรอบ ๘ เดือน และรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงจากฐานท่ีสูงในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวม
ปรับตัวลดลง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ า และดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลอย่างต่อเนื่อง 
                ๒. เศรษฐกิจโลกในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๆ ของ
ประเทศจีนจะเริ่มชะลอตัวลงและสอดคล้องกับแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างช้า ๆ ในช่วงครึ่งปีหลังก็ตาม แต่เครื่องช้ี
ทางเศรษฐกิจในประเทศส าคัญ ๆ และประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ ยังคงแสดงถึงการขยายตัวและการปรับตัวดีขึ้นของกิจกรรม     
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนตุลาคม ๒๕๖๐   
 คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดอืนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ดัชนีอุตสาหกรรมภาพรวม การผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๒       
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ขยายตัวร้อยละ ๔.๒ เช่นกัน และขยายตัวเป็นบวก
ต่อเนื่องกันเป็นเดือนท่ี ๓ 
                ๒. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตลุาคม ๒๕๖๐ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ ๑๑๔.๖ 
โดยจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ ๔.๕-๕.๐ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
ซึ่งขยายตัวร้อยละ ๔.๒ โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่คาดว่าจะขยายตัว อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางอื่นท่ีมิใช่ยางรถยนต์ รถยนต์ และช้ินส่วน
รถยนต์ 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

การขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของ
ประเทศเสนอ ซึ่งที่ประชุมมีมติสรุปได้ ดังนี้ 
   ๑. รับทราบความก้าวหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศท่ีส าคัญต่าง ๆ และมอบหมาย  
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ต่อไป อาทิ (๑) การส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
และมาตรการเร่งรัดการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (๒) มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและ
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร (๓) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ าประกัน
สินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒ (๔) มาตรการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)      
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ (๕) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม   
ผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
   ๒. มอบหมายให้ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ประสานธนาคารออมสินให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลของลูกค้าให้กับ สทบ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
โดยธนาคารออมสิน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมทั้งให้ สทบ. เร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ที่มอบหมายให้ สทบ. ติดตามประเมินผลในภาพรวมของโครงการ และจัดท าข้อมูล
เพิ่มเติม ประกอบด้วย (๑) ขั้นตอนการอนุมัติและการจัดสรรเงินให้กับกองทุนหมู่บ้าน (๒) ความก้าวหน้าการอนุมัติและการจัดสรร
เงินของ สทบ. ให้กับกองทุนหมู่บ้าน (๓) พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินสินเช่ือของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติสินเช่ือจาก
โครงการฯ และ (๔) การประเมินผลกระทบของการใช้จ่ายของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อระบบเศรษฐกิจ และรายงานให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ทราบ 
   ๓. มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังประสานข้อมูลและจัดส่งรายงานแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม  
อากาศยานเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Aviation Hub ของภูมิภาค ให้กระทรวงคมนาคมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการ        
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
   ๔. มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังประสานธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ    
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อขอให้เร่งรัดการด าเนินมาตรการสนั บสนุน SMEs            
ผ่านการร่วมลงทุน ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจากการด าเนินงาน    
ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร โดยขอให้ธนาคารทั้ง ๓ แห่ง รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังทราบเป็น
ระยะ ๆ และเร่งรัดการด าเนินมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
   ๕. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ พิจารณาหาเครื่องช้ีวัดที่สามารถสะท้อนการปรบัตวั
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก และรายงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ทราบต่อไป 
   ๖. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม 
พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มาบรรจุไว้ภายใต้กรอบมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้มีการรายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ทุกสามเดือน 
 
 
 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

การให้เอกชนร่วมลงทุนในภาครัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแจ้งความประสงค์ขอส่งมอบกิจการสนามกอล์ฟบางพระ
ให้กรมธนารักษ์ แต่หากกรมธนารักษ์ประสงค์จะให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริหารจัดการต่อไป ขอให้พิจารณายกเว้นการ
เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่งกรมธนารักษ์ไม่สามารถให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริหารจัดการ
สนามกอล์ฟบางพระโดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามที่เสนอได้  และเพื่อให้การด าเนินการบริหารจัดการ
สนามกอล์ฟบางพระเป็นไปด้วยความต่อเนื่องในระหว่างที่กรมธนารักษ์ด าเนินการหาเอกชนร่วมลงทุนในกิจการสนามกอล์ฟบางพระ 
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้ท าความตกลงกับบริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมธนารักษ์เป็นผู้บริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระเป็นการช่ัวคราวไม่เกินระยะเวลา ๒ ปี 
(นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) เร่งรัดการด าเนินการหาเอกชนร่วมลงทุนในกิจการสนามกอล์ฟบางพระตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เป็นผู้บริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระเป็นการช่ัวคราว (ภายใน ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐) 
                ๓. ให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) รับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงบประมาณ  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เห็นว่า ในการเปิดประมูล        
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการสนามกอล์ฟบางพระ ให้กรมธนารักษ์ค านึงถึงผลประโยชน์ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     
ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เดิมที่มอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด าเนินการ และในการด าเนินการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลง
ดังกล่าว ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี   
ที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงความคุ้มค่า ความจ าเป็นและเหมาะสม การแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ที่ทางราชการและ
ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการนโยบาย          
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการ จ านวน ๒๒ กิจการ ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน      
(Opt-out) จ านวน ๔ กิจการ และกลุ่มที่ ๒ กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in) จ านวน ๑๘ กิจการ 
                   ๑.๒ รับทราบรายการโครงการในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (Project Pipeline) 
จ านวน ๕๕ โครงการ โดยมีประมาณการมูลค่าการลงทุนรวม ๑.๖๒ ล้านล้านบาท 
                ๒. ให้คณะกรรมการนโยบายฯ รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้คณะกรรมการนโยบายฯ    
ก ากับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัดติดตามการด าเนินโครงการในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อย่างใกล้ชิด และควรก าหนดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน รวมทั้งจัดล าดับการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
โดยพิจารณาขีดความสามารถในการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการ      
ต่อไปด้วย 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

                ๓. ให้คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาความเหมาะสมในการปรับเพิ่ มกิจการที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานไว้        
ในร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
เอกชนในการลงทุนด้านพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาแล้วเห็นควรปรับเพิ่มกิจการดังกล่าว       
ก็ให้ด าเนินการปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานของโครงการเรง่ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและรูปแบบการให้เอกชน
ร่วมลงทุน เพื่อเสนอโครงการภายใต้กิจการที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รวมทั้ง             
แจ้งความคืบหน้าของโครงการที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของเงินลงทุนให้คณะกรรมการนโยบายฯ ทราบต่อไป 
                ๕. ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายฯ ด าเนินการ           
ให้มีการยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชน      
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้บังคับแผนยุทธศาสตร์ฯ        
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีความชัดเจนต่อไป 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๗ 

การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาส 

ในประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) คร้ังท่ี ๔๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ผลส าเร็จของการประชุมฯ ได้แก่ (๑) รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซยีนและฮ่องกงได้รว่มประกาศความส าเร็จของ
การเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง และ (๒) รัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนได้ให้การรับรอง/เห็นชอบเอกสารรวม ๑๔ ฉบับ อาทิ แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า
ของอาเซียน ปี ๒๕๖๘ แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้
ลงนามในเอกสาร ๓ ฉบับ ได้แก่ พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๓ ข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับ
รายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ และข้อตกลงยอมรับร่วมว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรอง    
ด้านสุขลักษณะส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของอาเซียน 
                    ๑.๒ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้หารอืกับประเทศคู่เจรจาที่ส าคญั เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบั
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) โดยรับทราบความคืบหน้าการเจรจาเปิดตลาดและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคู่เจรจายังมีความเห็นแตกต่างกัน ที่ประชุมฯ จึงขอให้สมาชิกพิจารณาข้อเสนอของอาเซียนและทบทวน
ท่าทีก่อนที่คณะเจรจา RCEP จะประชุมในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อรายงานความคืบหน้าที่มีนัยส าคัญในช่วงการประชุมสุดยอด
อาเซียน เป็นต้น 
                    ๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัสเซียเกี่ยวกับการใช้กลไกที่มีอยู่      
เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโอกาสทางธุรกิจให้กับนักธุรกิจทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดท าความตกลงการค้าเสร ี(Free 
Trade Agreement : FTA) และเร่งรัดจัดตั้งคณะท างานส าหรับความร่วมมือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย 
(Eastern Economic Corridor : EEC) และโครงการของรัสเซีย ซึ่งรัสเซียรับจะจัดคณะนักธุรกิจมาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับ EEC โดยเร็ว รวมทั้งหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจฮ่องกงเกี่ยวกับการจัดตั้งส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงในไทย 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น เร่งรัดให้การเจรจา RCEP บรรลุผลโดยเร็ว 
รวมถึงสนับสนุนการสร้างพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากภายอกให้เข้ามาลงทุนโครงการ EEC ของไทย     
และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises : 
MSMEs) และผู้ประกอบการสตรีและเยาวชนในห่วงโซ่มูลค่า ตามหลักการของอาเซียนที่มุ่งหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการให้ความส าคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การสร้างงาน 
และส่งเสริมการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม โดยใช้นวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตและการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์และส่วนราชการเจ้าของเรื่องรับความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มเติมประเด็นการส่งเสริ มให้เกิดความเช่ือมโยงและ



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

ร่วมมือในการพัฒนาและใช้นวัตกรรมระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในระดับท้องถิ่น 
เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในตลอดห่วงโซ่ของการพัฒนาไว้ในร่างเอกสารดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองเอกสาร ๓ ฉบับ 
คือ (๑) เอกสาร ASEAN Declaration on Innovation (๒) เอกสาร AEC 2025 Trade Facilitation Strategic Action Plan และ 
(๓) เอกสาร ASEAN Work Programme on Electronic Commerce 2017-2025 เพื่อน าเสนอผู้น าในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ ๓๑ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนเอกสารทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบไว้      
ให้กระทรวงพาณิชย์และส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลงั พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่สมาคมอาเซียน–ประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศตั้งค าของบประมาณเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของกระทรวงการต่างประเทศ งบเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย 
ประจ าปี ๒๕๖๒ และปีต่อ ๆ ไป ปีละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามที่กระทรวง      
การต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติ ม โดยจัดท าแผน            
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 
รวมทั้งไม่มีความซ้ าซ้อนกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม         
ตามความเห็นของส านักงบประมาณต่อไป 
 

  ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง คร้ังท่ี ๒  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๒ ณ เมืองเสียมราฐ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันท่ี ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมรัฐมนตรีเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๒ มีผลการประชุมที่ส าคัญ เช่น รับทราบความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานของคณะท างานด้านการเกษตร (GMS Working Group on Agriculture) ซึ่งได้ด าเนินงานตามแผนงานสนับสนุนหลัก
ด้านเกษตร ระยะที่ ๒ (Core Agriculture Support Program Phase 2) ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเห็นชอบยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และ
แผนปฏิบัติการเสียมราฐ (GMS Strategy for Promoting Safe and Environment-Friendly Agro-based Value Chains 2018-2022, 
and Siem Reap Action Plan หรือ GMS SEAP Strategy and Action Plan) และมอบหมายให้คณะท างานด้านการเกษตรขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้     
เป็นต้น 
 ๒. การประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงอย่างไม่เป็นทางการ (GMS Agriculture Ministers’ Retreat) 
ครั้งท่ี ๑ ที่ประชุมได้หารือแนวทางและมาตรการที่จะร่วมกันผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการเสียมราฐ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม การเน้นการลงทุนของภาครัฐเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนในห่วงโซ่คุณค่า
ด้านเกษตร การปรับปรุงการประสานงาน การติดตามผลการด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  เอกสารขอบเขตอ านาจหน้าท่ีส าหรับคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือ

แม่โขง-ล้านช้าง (Terms of Reference for the Joint Working Group on Cross Border  Economic Cooperation 
under Mekong-Lancang Cooperation)  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับปรุงเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ส าหรับคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจ
ข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Terms of Reference for the Joint Working Group on Cross 
Border Economic Cooperation under Mekong-Lancang Cooperation) ในการประชุมคณะท างานสาขาความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดนฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการปรับปรุง
เอกสารขอบเขตฯ ดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนช่ือคณะท างานเป็น Joint Working Group on Cross Border Economic Cooperation 
(JWG-TEC) และเพิ่มหน้าที่ของคณะท างานในการตรวจสอบและการด าเนินการตามผลลัพธ์และข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ ที่ได้มี
การรับรองในที่ประชุม และน าเสนอผลลัพธ์ต่อที่ประชุม รวมทั้งปรับปรุงหน้าที่ในการหารือข้อเสนอโครงการต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
สาขาวิชาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้เพิ่มการก าหนดให้จีนเป็นประธานร่วมกับประเทศเจ้าภาพในการประชุมคณะท างานทุกครั้ง 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

      ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและ

สรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา   
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและ    
กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ภาคีคู่สัญญาตามบันทึกความเข้าใจฯ       
แต่ละฝ่ายจะต้องอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน โดยไม่ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการผ่านแดน ซึ่งสินค้า       
ที่ด าเนินพิธีการศุลกากรส าหรับผ่านแดนจะไม่ต้องช าระค่าอากรหากปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศที่มีการผ่านแดน 
นอกจากค่าธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง หรือบริการอื่น ๆ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการด าเนินการพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมู ลระหว่างภาครัฐ และระหว่างภาครัฐและเอกชน         
ให้สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ควรพิจารณาแก้ไขช่ือและเนื้อหาของบันทึ กความเข้าใจฯ      
ให้เป็นการท าข้ึนระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
           ๓. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๓ ฉบับ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
   ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๕๘/๒๕๕๙ (การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมาย     
ว่าด้วยการประกันสังคม) ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เร่ือง ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



 

 

นโยบายท่ี 

๘ 

การพฒันาและส่งเสริม 

การใชป้ระโยชนจ์ากวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา 

และนวตักรรม 

 

 

 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง การด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า     
ในประเทศไทย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
 ๑. มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยที่มีการด าเนินงานแล้วเสร็จ 
โดยมีการก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างอุปทาน (Supply) ได้แก่      
  ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๕/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า ช้ินส่วน และอุปกรณ์ เป็นการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle : HEV) รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) รถโดยสารไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Bus) กิจการสถานีบริการอัดประจุ
ไฟฟ้าส าหรับรถไฟฟ้า และกิจการผลิตอุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 
  ๑.๒ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ขยายกิจการรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ก าลังการผลิตปีละ ๗๐,๐๐๐ คัน การผลิตแบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 
ปีละประมาณ ๗๐,๐๐๐ ช้ิน และช้ินส่วนยานพาหนะ ปีละประมาณ ๙,๑๐๐,๐๐๐ ช้ิน เงินลงทุนรวม ๑๙,๐๑๖ ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑.๓ กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๑๓๘) ลงวันท่ี 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน ลดอัตราภาษีสรรพสามิตจากอัตราปกติลงกึ่งหนึ่ง 
และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ลดอัตราภาษีสรรพสามิตจากอัตราปกติ เหลือร้อยละ ๒ 
 ๒. มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ประกอบด้วย (๑) มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างอุปทาน (Supply) (๒) มาตรการกระตุ้นตลาดภายในประเทศ (Demand) 
(๓) การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน (๔) การจัดท ามาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า (๕) การบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว และ 
(๖) มาตรการด้านอื่น ๆ เช่น การด าเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เพื่อพัฒนาบุคลากร จ านวน ๑๔๐ คน ใน ๔ สาขา 
ประกอบด้วย งานปรับแต่งระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Systems) งานออกแบบและประกอบวงจรนิวเมติก (Pneumatic Systems) 
งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (PLC) และงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักร (Mechanical Maintenance) 
 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 



 

 

นโยบายท่ี 

๙ 

การรกัษาความมัน่คง 

ของฐานทรพัยากร และการสรา้ง 

สมดลุระหว่างการอนุรกัษ ์

กบัการใชป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยืน 

 

 

 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
    ๑. ด้านสังคม 
    ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน าเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เช่น เงินงบประมาณ เงินกองทุน มาใช้ใ นการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์เก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์ (สแกนใบหน้า/ม่านตา) เพื่อใช้ประกอบ          
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มเก็บข้อมูลแรงงานประมงก่อนขยายไปสู่
แรงงานอ่ืน ๆ ให้ครบทุกประเภท 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทาง             
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะ       
ในส่วนของพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและให้รายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 
    ๒.๒ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการด าเนินการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีส่วนร่วม     
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วย เช่น การจัดตั้งสถาบันการเงินหรือกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย     
มีส่วนร่วมในการน าส่งเงินแก่สถาบันการเงินหรือกองทุนดังกล่าวด้วย 
    ๒.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีประจ า          
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแหง่รัฐในระยะต่อไป เช่น การปรับเพิ่มวงเงิน การปรับปรุงประเภทของสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น การเพิ่มร้านค้าที่ประชาชนสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าและ
บริการได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบท่ีรอบคอบ รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตด้วย 
   ๓. การบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม) ประสานงานกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) เพื่อให้พิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิรูปต ารวจ โดยแยกภารกิจ
ด้านงานสอบสวนออกมาให้ชัดเจน โดยอาจให้บุคคลจากภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจแต่มีความรู้ความสามารถทางนิติศาสตร์
และการพิจารณาอรรถคดีมาปฏิบัติหน้าที่ในงานสอบสวนได้ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๖๗ 

    ๓.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่           
ที่มีน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน ได้แก่ 
     ๓.๒.๑ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการเร่งส ารวจพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง และให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อสภาพปัญหาและ           
ความต้องการของแต่ละพื้นท่ีด้วย 
     ๓.๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์
ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ด าเนินมาตรการเชิงป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดท าแผนการระบายน้ า     
แผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมแผนอพยพประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินจ าเป็นด้วย 
     ๓.๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูก    
ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย รวมทั้งส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    ๓.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่ 
     ๓.๓.๑ ขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ าต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ า เช่น บริเวณบึงสีไฟ 
บึงบอระเพ็ด ลุ่มน้ าห้วยหลวง 
     ๓.๓.๒ น าโครงการเกี่ยวกับการจัดท าคลองระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุกทกภัยในบริเวณ      
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา เช่น โครงการระบายน้ าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
   ๓.๓.๓ ศึกษาความเหมาะสมและพิจารณาจัดท าแนวทางการระบายน้ าจากแม่น้ าป่าสักลงสู่ทะเลอ่าวไทย
เพิ่มเติมอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 

 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
    ๑. ด้านสังคม 
    ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน าเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เช่น เงินงบประมาณ เงินกองทุน มาใช้ในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์เก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์ (สแกนใบหน้า/ ม่านตา) เพื่อใช้ประกอบ          
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มเก็บข้อมูลแรงงานประมงก่อนขยายไปสู่
แรงงานอ่ืน ๆ ให้ครบทุกประเภท 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทาง             
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะ       
ในส่วนของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและให้รายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
    ๒.๒ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการด าเนินการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีส่วนร่วม     
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วย เช่น การจัดตั้งสถาบันการเงินหรือกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย     
มีส่วนร่วมในการน าส่งเงินแก่สถาบันการเงินหรือกองทุนดังกล่าวด้วย 
    ๒.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีประจ า          
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแหง่รัฐในระยะต่อไป เช่น การปรับเพิ่มวงเงิน การปรับปรุงประเภทของสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น การเพิ่มร้านค้าที่ประชาชนสามารถใช้บั ตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าและ
บริการได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบท่ีรอบคอบ รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตด้วย 
   ๓. การบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม) ประสานงานกั บ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) เพื่อให้พิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิรูปต ารวจ โดยแยกภารกิจ
ด้านงานสอบสวนออกมาให้ชัดเจน โดยอาจให้บุคคลจากภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจแต่มีความรู้ความสามารถทางนิติศาสตร์
และการพิจารณาอรรถคดีมาปฏิบัติหน้าที่ในงานสอบสวนได้ 
    ๓.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่           
ที่มีน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน ได้แก่ 
     ๓.๒.๑ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการเร่งส ารวจพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง และให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อสภาพปัญหาและ           
ความต้องการของแต่ละพื้นท่ีด้วย 
     ๓.๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์
ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ด าเนินมาตรการเชิงป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดท าแผนการระบายน้ า     
แผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมแผนอพยพประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินจ าเป็นด้วย 
     ๓.๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูก    
ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย รวมทั้งส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    ๓.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่ 
     ๓.๓.๑ ขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ าต่าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่รับน้ า เช่น บริเวณบึงสีไฟ 
บึงบอระเพ็ด ลุ่มน้ าห้วยหลวง 
     ๓.๓.๒ น าโครงการเกี่ยวกับการจัดท าคลองระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุกทกภัยในบริเวณ      
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา เช่น โครงการระบายน้ าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
     ๓.๓.๓ ศึกษาความเหมาะสมและพิจารณาจัดท าแนวทางการระบายน้ าจากแม่น้ าป่าสักลงสู่        
ทะเลอ่าวไทยเพ่ิมเติมอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับกระทรวงการคลังเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง    
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๓ ฉบับ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
   ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๕๘/๒๕๕๙ (การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมาย      
ว่าด้วยการประกันสังคม) ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๖๙ 

   ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เร่ือง การจัดต้ังส านักงานบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   ๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) 

ที่มีขนาดท าความเย็นต่ ากว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

            ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี -22      
(สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดท าความเย็นต่ ากว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียูต่อช่ัวโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรการห้ามน าเข้าสินค้าเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี -22 (สารคลอโรไดฟลูออโร
มีเทน) ที่มีขนาดท าความเย็นต่ ากว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียูต่อช่ัวโมง เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เป็นไป
ตามพันธกรณีของไทยภายใต้พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการท าลายช้ันบรรยากาศโอโซน และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๖๐ วัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศท่ีอาจพิจารณาปรับถ้อยค า
ในย่อหน้าแรกของร่างประกาศฯ เป็น “โดยที่มีความจ าเป็นเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การคุ้มครองความปลอดภัย
ของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน ค.ศ. ๑๙๘๗ ในการลด
และเลิกการใช้สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน สมควรก าหนดให้ ...” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ควรเร่ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบร่างประกาศฯ อย่างท่ัวถึง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การด าเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการด าเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มี   
การด าเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แนวทางร่วมกันและ
ข้อเสนอแนะ (๑) ให้ประเด็นการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นนโยบายระดับชาติ (๒) การด าเนินการเตรียมการเพื่อให้เกิด    
การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและขยายผลการด าเนินงานอย่างครอบคลุมในปีต่อไป และ (๓) การจัดกิจกรรมการประกวด         
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าปี ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ     
ในการด าเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกัน และผลักดันให้การด าเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนขยายผลและครอบคลุมพื้นที่     
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อน          
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการเพื่อ  
น าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้ภายในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนดังกล่าวควรมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า การพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืนควรพิจารณามิติในการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดขึ้น โดยให้ความส าคัญกับประเด็น    



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

การพัฒนาในแนวทางการขับเคลื่อนเมืองเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนเพิ่มเติม อาทิ การผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
สร้างหลักประกันให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปะ สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร และโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม เป็นต้น รวมทั้งควรสร้างความรู้    
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมให้กับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือกันและเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการด าเนินงานที่มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน   
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามตรวจสอบ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๐ 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนั 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในภาครฐั 

 

 

 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
   ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักโทษที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ     
ด้านต่าง ๆ สามารถประกอบวิชาชีพนั้นให้เกิดประโยชน์ได้ในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ในการน านักโทษดังกล่าวมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือให้มีการน าความสามารถนั้น     
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญของประเทศ 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระเงินค่าโดยสารรถประจ าทางแบบใหม่
ผ่านระบบ E-Ticket และที่ติดตั้งจุดหยอดเหรียญให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และทั่วถึง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและ       
ลดปัญหาความล่าช้าเมื่อมีการเปิดใช้งานจริง 
    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย นั้น ให้กระทรวง
สาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มช่องทาง              
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น เช่น การวางจ าหน่ายในร้านค้าธงฟ้า โครงการธงน้ าเงินของกระทรวงกลาโหม 
การจ าหน่ายทางออนไลน์ เป็นต้น 
    ๒.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถ     
ในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์ให้สามารถพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรายงาน              
ผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วย 
   ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการน า
เกณฑ์ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรั พย์ ๗ ประการ ตามผลการวิจัยของ  Measuring 
Sustainability Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการตามความเหมาะสม เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่ายของบุคลากร 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน การใช้น้ า การจัดการของเสีย เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถวางแผนการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการ    
ที่มีความพร้อมในการด าเนินการเป็นหน่วยงานน าร่องก่อน 
    ๓.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ก ากับ ติดตาม 
และเร่งรัดการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดังกล่าวในการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวที่สอดคล้องกับ     
ภารกิจหลักขององค์กรและการจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
    ๓.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรีจัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้าและยั่งยืน ( Precision 
Government Initiative for Poverty Eradication) ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

    ๓.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม    
ด้านการกีฬา ดังน้ี 
     ๓.๔.๑ ก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและระดับชาติให้มีมาตรฐาน โดยอาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันทั้งในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่โดยไม่ให้   
เกิดผลกระทบต่อการจราจร เช่น กีฬาสปาร์ตัน (Spartan) ที่สามารถจัดการแข่งขันในตึกสูงได้ เป็นต้น การก าหนดให้มีสถานท่ีจอด
รถอย่างเพียงพอ การจัดที่พักให้แก่นักกีฬาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดป้าย
ประกาศโฆษณา และการดูแลนักกีฬาต่างชาติด้วย 
     ๓.๔.๒ พิจารณาจัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย โดยให้พิจารณา
คัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่มีความสามารถด้านการกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน มาฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่
การเป็นเยาวชนทีมชาติไทยต่อไป 
     ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน          
เร่งระบายน้ าในพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง รวมทั้งเตรียมการป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ อาจจะได้รับผลกระทบ          
จากการระบายน้ าของเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งนี้ ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ที่มี    
น้ าท่วมขังเป็นเวลานานด้วย เช่น จัดบริการห้องสุขา จัดหาน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยให้ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้องทั่วถึงด้วย  
 

  ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร      

ที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนด  
ให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างเคร่งครัด 
 ๒. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ รับความเห็นของกระทรวงพลังงาน ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาขอบเขตและความเหมาะสมของเอกสารรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องเผยแพร่ และ
พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเฉพาะในกรณีของ
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขให้หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมยั
เป็นปัจจุบัน และควรมีการสอบถามหรือส ารวจความต้องการของข้อมูลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ เปิดเผยและมีการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักในความส าคัญของการปฏิบัติภารกิจเรื่องข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัด
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ ๒๕๔๐ และควรมีการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐและน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๒.๒ สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐถึงความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
รวมทั้งก าหนดกลไกและช่องทางในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพิ่มเติมด้วย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

 ๒.๓ ก าหนดกลไกในการติดตามการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากแนวปฏิบัติที่ใช้ในปัจจุบัน โด ยให้รวมถึง              
การก าหนดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จโดยเร็ว      
แล้วน าเสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 ๒.๔ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ติดตาม และ
ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเพิ่มขึ้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรอัตราว่างจาก   
ผลการเกษียณอายุของข้าราชการต่อไป ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
 ๑.๑ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง บริหารจัดการอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ           
โดยทดแทนอัตราว่างดังกล่าวท่ีมีในแต่ละปีด้วยรูปแบบการจ้างงานท่ีไม่ใช่ข้าราชการตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมาย
และนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑.๑ การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในสายงานสนับสนุน ประกอบด้วย
ต าแหน่งประเภททั่วไปในสายงานสนับสนุน ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน
ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐ ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุในสายงานสนับสนุนที่ส่วนราชการมีในปีนั้น) ส าหรับต าแหน่งประเภท
ทั่วไประดับอาวุโส ให้ยกเว้นการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น เนื่องจากเป็น
ทางก้าวหน้าของข้าราชการในสายงานสนับสนุน ส่วนต าแหน่งประเภทวิชาการในสายงานสนับสนุน ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของต าแหน่ง
ประเภทวิชาการในสายงานสนับสนุนท่ีส่วนราชการมีในปีนั้น 
 ๑.๑.๒ การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในสายงานหลัก ประกอบด้วยต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้พิจารณาทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น โดยค านึงถึง    
ความจ าเป็นตามภารกิจของส่วนราชการ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า และเง่ือนไขในการจ้างงานภาครัฐ ส่วนต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นอย่างน้อย  ร้อยละ ๑๐ ของ
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของต าแหน่งประเภทท่ัวไปในสายงานหลักที่ส่วนราชการมีในปีนั้น 
 ๑.๒ ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจบริหาร
จัดการอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในแต่ละปี โดยทดแทนอัตราว่างดังกล่าวด้วยรูปแบบการจ้างงานที่ไม่ใช่
ข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี คปร. ก าหนดโดยอนุโลม 
 ๑.๓ ให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ศึกษาแนวทางและมาตรการเพื่อจูงใจให้ส่วนราชการทดแทนอัตราว่าง     
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการ รวมทั้งหามาตรการจูงใจให้ส่วนราชการ         
ใช้อัตราก าลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ เงื่อนไขการด าเนินการ ให้การด าเนินการตามแนวทางนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับทดแทนอัตราการว่างงานจาก
ผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. สื่อสารสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการด้วย 
 ๒. ให้ส านักงาน ก.พ. รับความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดให้มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดในการจ้างงานตามระยะเวลาของ
สัญญาจ้างเพื่อให้ได้เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และควรทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
ของต าแหน่งในสายงานสนับสนุน หรืองานที่มิใช่ภารกิจหลักของส่วนราชการ เช่น การจ้างพนักงานราชการเพื่อเป็นการควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐมิให้สูงขึ้น โดยต้องพิจารณาถึงลักษณะงานและภารกิจที่จ าเป็นของแต่ละส่วนราชการด้วย และ
ก าหนดให้ส่วนราชการทบทวนบทบาทภารกิจให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต และ



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

ความต้องการของประชาชน รวมทั้งการน าระบบดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในการจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนการจัดท าแผนก าลังคน
และการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในระยะ ๓ ปี ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจในอนาคตโดย
ค่าใช้จ่ายภาครัฐจะต้องไม่เพิ่มขึ้น ส าหรับแนวทางการด าเนินงานในส่วนของการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการในสายงานสนับสนุนต าแหน่งประเภททั่วไปที่ก าหนดแนวทางโดยให้ทดแทนอัตราว่างฯ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น
ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐ ของอัตราว่างฯ ในสายงานสนับสนุนที่มีส่วนราชการในปีนั้น) ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าว    
เป็นการยุบเลิกอัตราเกษียณของข้าราชการทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐ ของอัตราว่างฯ ในสายงานสนับสนุนที่มีส่วนราชการในปีนั้น)    
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับ

ราชการในกระทรวงสาธารณสุข 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับ      
การบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ตามมติ ก.พ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย      
(๑) สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการน าระยะเวลาและผลการปฏิบัติงานก่อนการบรรจุมาใช้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อน
เงินเดือน และการปรับให้ได้รบัเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคณุวุฒิที่ไดร้ับเพิ่มขึ้น หรือสูงข้ึน ซึ่ง ก.พ. สามารถพิจารณาก าหนดไดโ้ดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และ (๒) สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนซึ่งจะต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๕๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ 
 ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ในครั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับจัดสรรแล้ว ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

                   ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดด าเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว และ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และให้รับความเห็นของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรก าหนดแนวทางการก าหนด
เครื่องแบบขององค์การมหาชนไว้เพื่อให้การก าหนดเครื่องแบบของทุกองค์การมหาชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้ง
เครื่องหมายของแต่ละองค์การมหาชน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   

         เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..)      
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิธีการสรรหาและการเลือก
กรรมการ รวมทั้งแก้ไขระยะเวลาในการด าเนินการสรรหา การเลือก และการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

                ๒. ให้รับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น นิยามค าว่า “องค์กรเอกชน” 
ที่ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นองค์การของรัฐที่เป็นอิสระ ไม่ใช่องค์กรเอกชน 
สมควรตัดคณะกรรมการดังกล่าวออก ควรเพิ่มเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง เนื่องจากคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรก าหนดวิธีการสรรหาและการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน โดยก าหนดให้แต่ละองค์กร
คัดเลือก โดยเสนอช่ือองค์กรละสองคนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลือกผู้แทนองค์กรดังกล่าวองค์กร
ละหนึ่งคนเป็นกรรมการการอุดมศึกษา ควรเพิ่มปลัดกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการวางนโยบาย
ที่เช่ือมโยงการวางแผนการผลิตก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
ทบทวนการเพิ่มประธานกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการสรรหา เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์       
ในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ คณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีบทบาทหน้าที่ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
รวมถึงการก าหนดลักษณะความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
ทุกครั้ง เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   

         เร่ือง  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๑) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) ประกอบด้วย 
(๑) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) (เป็นผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลสัมฤทธ์ิในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการในภาพรวม) และ (๒) รายงานผล
การประเมินตนเองของ ค.ต.ป. และประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) ตามมติที่ประชุม 
ค.ต.ป. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ เห็นชอบข้อเสนอแนะตามบันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของการบริหารงาน 
รวมทั้งการปรับปรุงขีดสมรรถนะและศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก ากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ    
อันจะน าไปสู่การบรรลุผลตามเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเห็นควรแจ้งให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ท่ีมีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ดังกล่าว พร้อมทั้ง
รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการต่อ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
ของ ค.ต.ป. ควรให้ความส าคัญกับแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ 
ผลตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อเสนอการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing  Business  Portal) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing 
Business Portal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท และให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง 
และส านักงาน ก.พ.ร. ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินการพัฒนาระบบอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) โดยให้ก าหนดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งระยะเวลา



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

ด าเนินการให้เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีกิจกรรม/โครงการที่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในระยะที่ ๑ (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ให้มากยิ่งขึ้น แล้วให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของ
งบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม    
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณจ านวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงาน ก.พ.ร. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ที่เห็นควรมีความชัดเจนด้านการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี เพื่อให้ภาคประชาชนเกิดความมั่นใจและ
เข้าใช้ระบบดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งควรเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมาย 
ซึ่งต้องปรับกระบวนการท างานใหม่ตามกรอบ Doing Business Portal เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
สามารถบรรลุผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ภาคเอกชนเตรียมพรอ้ม
รับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการ จึงมีมติเห็นชอบในหลักการมอบหมาย
ให้ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนี้ โดยให้จัดให้มีการจัดสถานท่ีกลางใน
การด าเนินการประกวดราคา (e-bidding) ให้เหมาะสมด้วย เช่น ใช้สถานที่ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น ท้ังนี้ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับดูแล
การด าเนินการต่าง ๆ ในรายละเอียดให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
   ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักโทษที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ      
ด้านต่าง ๆ สามารถประกอบวิชาชีพน้ันให้เกิดประโยชน์ได้ในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในการน านักโทษดังกล่าวมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มีการน าความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญของประเทศ 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระเงินค่าโดยสารรถประจ าทางแบบใหม่
ผ่านระบบ E-Ticket และที่ติดตั้งจุดหยอดเหรียญให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และทั่วถึง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและ       
ลดปัญหาความล่าช้าเมื่อมีการเปิดใช้งานจริง 
    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย นั้น ให้กระทรวง
สาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มช่องทาง             
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น เช่น การวางจ าหน่ายในร้านค้าธงฟ้า โครงการธงน้ าเงินของกระทรวงกลาโหม 
การจ าหน่ายทางออนไลน์ เป็นต้น 
    ๒.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถ     
ในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์ให้สามารถพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศต่อไป ทั้งนี้  ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรายงาน             
ผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วย 
    



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

   ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทาง       
ในการน าเกณฑ์ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ๗ ประการ ตามผลการวิจัยของ 
Measuring Sustainability Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการตามความเหมาะสม เช่น อัตราการลาออก 
ค่าใช้จ่ายของบุคลากร การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน การใช้น้ า การจัดการของเสีย 
เป็นต้น เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถวางแผนการบริหารจัดการในเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้ น       
ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อมในการด าเนินการเป็นหน่วยงานน าร่องก่อน 
    ๓.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ก ากับ ติดตาม 
และเร่งรัดการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดังกล่าวในการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวที่สอดคล้องกับ     
ภารกิจหลักขององค์กรและการจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
    ๓.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรีจัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้าและยั่งยืน ( Precision 
Government Initiative for Poverty Eradication) ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป 
    ๓.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม    
ด้านการกีฬา ดังน้ี 
     ๓.๔.๑ ก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและระดับชาติให้มีมาตรฐาน โดยอาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันทั้งในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่โดยไม่ให้   
เกิดผลกระทบต่อการจราจร เช่น กีฬาสปาร์ตัน (Spartan) ที่สามารถจัดการแข่งขันในตึกสูงได้ เป็นต้น การก าหนดให้มีสถานท่ีจอด
รถอย่างเพียงพอ การจัดที่พักให้แก่นักกีฬาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดป้าย
ประกาศโฆษณา และการดูแลนักกีฬาต่างชาติด้วย 
     ๓.๔.๒ พิจารณาจัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย โดยให้พิจารณา
คัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่มีความสามารถด้านการกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน มาฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่
การเป็นเยาวชนทีมชาติไทยต่อไป 
     ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน          
เร่งระบายน้ าในพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง รวมทั้งเตรียมการป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ          
จากการระบายน้ าของเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งนี้ ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ที่มี    
น้ าท่วมขังเป็นเวลานานด้วย เช่น จัดบริการห้องสุขา จัดหาน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยให้ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้องทั่วถึงด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ 

เรื่อง การแต่งต้ังผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ....   
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙            
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดที่มีการแก้ไขในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อให้            
การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีมีความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น (๑) ข้อ ๕ การตัดข้อความเรื่องค าสั่งอนุญาตขายออก 
เป็นการลดขั้นตอนการขายทอดตลาด โดยเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถท าการขายทอดตลาดทรัพย์ได้เองโดยไม่ต้อง
ขออนุญาตจากศาล อาจท าให้ไม่มีการตรวจสอบหรือกลั่นกรองเรื่องสิทธิหรือตัวทรัพย์ เนื่องจากที่ผ่านมาจะมีศาลเป็นผู้กลั่นกรอง
อีกช้ันหนึ่ง (๒) ข้อ ๒๐ วรรคสอง แก้ไขให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมช าระเงินส่วนต่างที่ขาดโดยให้น าเงินมัดจ าที่วางไว้มาหักออกจาก
ส่วนที่ต่างด้วย และ (๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย       
ในการขายทอดตลาด ตามข้อ ๗ และองค์ประกอบของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามข้อ ๑๐ (๑) 
มาจากหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกันเกือบทั้งหมด อาจเกิดปัญหาในเรื่องของการถ่วงดุลอ านาจตามหลักความได้สัดส่วน เป็นต้น          
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  
ที่จะเรียกเก็บจากการผลิตแร่แต่ละชนิดตามที่ก าหนด 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตาม
บัญชีแนบท้ายร่างกฎกระทรวง โดยก าหนดค่าธรรมเนียมไว้ ๖ ประเภท ได้แก่ (๑) ค่าธรรมเนียมในการออกอาญาบัตร ประทานบัตร 
และใบอนุญาต (๒) ค่าธรรมเนียมรายปี (๓) ค่าธรรมเนียมการรังวัด (๔) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ประทานบัตร และ  
ค่าโอนสิทธิการท าเหมือง (๕) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด และ (๖) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ ทดลอง หรือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
               ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ที่เห็นควรซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
จากค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมการให้บริการที่มีการปรับอัตราใหม่ภายหลังจากท่ีมีการประกาศบังคับใช้โดยเร็ว ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี 

ตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา ๒๓  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา ๒๓ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
ประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา ๑๐๗ (๓) (กรณีจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์
ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ 
หรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตแม้จะมีการโอนไปยังบุคคลอื่น           
ที่ไม่มีเอกสิทธิ์ หรือเอกสิทธิ์ของผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยเหตุอื่นนอกจากความตาย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ตามมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
ตามที่ส านักงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐเสนอ   
ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาสรรหาบุคลากรจากผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด  
ผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program : 
UIS) ให้เข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการตามที่ได้รับการอนุมัติอัตราก าลังในครั้งนี้ด้วย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้เป็นองค์กรคลังสมอง (Excellent Think Tank) ของรัฐบาลในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงต่อไป ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาด าเนินการ
เป็นล าดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอก็ให้เสนอขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ตามระเบียบและขั้นตอน ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัดการด าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐     
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. .... ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ มีสาระส าคัญเป็นการแบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป     
อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ๒ ฉบับ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว           
มีสาระส าคัญเป็นการแบ่งส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวงและส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน      
ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยส านักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยส านักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....      
มีสาระส าคัญเป็นการจัดตั้งส านักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เป็นการชั่วคราว และอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอ านาจในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนท่ีน าทาง (Roadmap) รวมทั้งการบูรณาการหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ในรูปแบบกลุ่ม (Cluster) ทั้งด้านแผนงานโครงการ และงบประมาณ เพื่อเร่งขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระบบวิจัยและ
นวัตกรรม ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร การก าหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนของการเป็นส านักงานช่ัวคราวและการก าหนด



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

มาตรการ แรงจูงใจ สิทธิประโยชน์ และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมของ
ประเทศเข้าไว้ด้วยกัน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ควรมีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานอื่ น ๆ ในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซ้ือ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                  ๑. อนุมัติการจัดท าโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี รวม ๖๐๖ หน่วย 
วงเงินลงทุนรวม ๕๗๓.๘๒๖ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ ๔๕๓.๖๒๓ ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐ ๖๙.๒๘๐ ล้านบาท และเงินรายได้
๕๐.๙๒๓ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยในส่วนของเงินอุดหนุนโครงการฯ       
เห็นควรจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการฯ ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ตามสัดส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกับวงเงินลงทุนรวม
ทั้งสิ้นของโครงการฯ ตามวงเงินของแผนการใช้จ่ายในแต่ละปี และหาก กคช. มีความจ าเป็นจะต้องใช้ จ่ายเงินในปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็เห็นควรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ            
เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีมาด าเนินการในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส าหรับการจัดหาและ      
การค้ าประกันเงินกู้ รวมทั้งการจัดหาสินเช่ือให้กับข้าราชการที่ต้องการซื้อที่พักอาศัยตามโครงการฯ ให้ด าเนินการตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กคช. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วม
โครงการฯ ให้รอบคอบเพื่อให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างแท้จริงและป้องกันการขายสิทธิ์ต่อหรือ
การเก็งก าไรของผู้ที่ต้องการแสวงประโยชน์ โดยควรพิจารณาก าหนดรายได้ขั้นสูงของข้าราชการผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง 
(กลุ่ม ง. เช่าซื้อ) ให้ชัดเจน รวมทั้งให้ค านึงถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและเหมาะสม เช่น สภาพ 
ขนาด และรูปแบบที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และเส้นทางคมนาคม ตลอดจนความคุ้มค่าในการด าเนินการ และการพัฒนาที่อยู่
อาศัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ในการก าหนดพื้นที่ด าเนินโครงการฯ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
ในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งให้ก าหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่ วยงานด้านความ
มั่นคงด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก ากับดูแลให้ กคช. ด าเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผน
และกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้จัดล าดับความส าคัญและด าเนินโครงการฯ ในส่วนที่มีความพร้อมและมีความต้องการ          
ที่ชัดเจนก่อน ส าหรับการด าเนินการในส่วนที่เหลือให้ด าเนินการได้ เมื่อมีความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ชัดเจนแล้ว               
โดยด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้มีการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการฯ ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กคช. ด าเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนา    
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่เห็นควรให้ กคช. ส ารวจความต้องการที่อยู่อาศัยของ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและพัฒนารูปแบบสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยของพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยง          
จากอาคารคงเหลือและภาระทางการเงิน และจัดท าแผนบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง
และการขายโครงการ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใ ช้ในการด าเนินงานและควบคุมคุณภาพของที่อยู่อาศัย           
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้ กคช. หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ      
ในรายละเอียดของสินเช่ือภายใต้โครงการฯ ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม นอกจากนี้ กคช.  ควรก าหนดและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ซื้อ/เช่าซื้อ และแนวทางการก ากับที่ชัดเจนเพื่อให้โครงการฯ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย     
ได้อย่างแท้จริง รวมถึงจัดท าแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ ที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของ          
ผู้ซื้อ/เช่าซื้อในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  การใช้อ านาจตามมาตรา ๔ วรรคหน่ึง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....       
การยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)           
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒)            
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และการจัดต้ังกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด       

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                  ๑. รับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซี่งก าหนดเรื่องที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยังไม่สมควรจะปฏิบัติ ปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
อย่างมีเง่ือนไขตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเสนอ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการ (๑) ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นก าหนดให้มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค มีอ านาจหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบ    
ในการบริหารงานภาค ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค 
ซึ่งแผนพัฒนาภาคต้องสอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล และ (๒) ร่างประกาศคณะกรรมการ นโยบายการบริหาร 
งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด      
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๓. เห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการยกร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อยกเลิกร่างประกาศ
ในเรื่องนี้ แล้วส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
    ๑. ด้านสังคม 
    ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน าเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เช่น เงินงบประมาณ เงินกองทุน มาใช้ในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์เก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์ (สแกนใบหน้า/ ม่านตา) เพื่อใช้ประกอบ          
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มเก็บข้อมูลแรงงานประมงก่อนขยายไปสู่
แรงงานอ่ืน ๆ ให้ครบทุกประเภท 
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทาง             
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะ       
ในส่วนของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและให้รายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

    ๒.๒ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการด าเนินการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีส่วนร่วม     
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วย เช่น การจัดตั้งสถาบันการเงินหรือกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย     
มีส่วนร่วมในการน าส่งเงินแก่สถาบันการเงินหรือกองทุนดังกล่าวด้วย 
    ๒.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีประจ า          
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแหง่รัฐในระยะต่อไป เช่น การปรับเพิ่มวงเงิน การปรับปรุงประเภทของสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น การเพิ่มร้านค้าที่ประชาชนสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าและ
บริการได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบที่รอบคอบ รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตด้วย 
   ๓. การบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
    ๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม) ประสานงาน            
กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) เพ่ือให้พิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิรูปต ารวจ        
โดยแยกภารกิจด้านงานสอบสวนออกมาให้ชัดเจน โดยอาจให้บุคคลจากภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจแต่มีความรู้
ความสามารถทางนิติศาสตร์และการพิจารณาอรรถคดีมาปฏิบัติหน้าที่ในงานสอบสวนได้ 
    ๓.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่           
ที่มีน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน ได้แก่ 
     ๓.๒.๑ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการเร่งส ารวจพื้นที่ที่ยังมีน้ าท่วมขัง และให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดมาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อสภาพปัญหาและ           
ความต้องการของแต่ละพื้นท่ีด้วย 
     ๓.๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์
ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ด าเนินมาตรการเชิงป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดท าแผนการระบายน้ า     
แผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมแผนอพยพประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินจ าเป็นด้วย 
     ๓.๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูก    
ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย รวมทั้งส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    ๓.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่ 
     ๓.๓.๑ ขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ าต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ า เช่น บริเวณบึงสีไฟ 
บึงบอระเพ็ด ลุ่มน้ าห้วยหลวง 
     ๓.๓.๒ น าโครงการเกี่ยวกับการจัดท าคลองระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุกทกภัยในบริเวณ      
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา เช่น โครงการระบายน้ าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
     ๓.๓.๓ ศึกษาความเหมาะสมและพิจารณาจัดท าแนวทางการระบายน้ าจากแม่น้ าป่าสักลงสู่ทะเลอ่าวไทย
เพิ่มเติมอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้ว ตามข้อเสนอของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) และให้
อธิบดีกรมบัญชีกลางรับผิดชอบหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครื องาม) ได้หารือร่วมกับ



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. สถานที่ด าเนินการ ขณะนี้ใช้สถานที่กลางซึ่งอยู่ที่กระทรวงการคลงัเป็นที่ด าเนินการ การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีไปยังท่ีอืน่ 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือศูนย์อ านวยการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ไม่ได้แก้ปัญหาแต่กลับจะเป็นภาระด้านการติดตั้งระบบใหม่และอาจต้องใช้เวลาพัฒนาระบบ
หลายปี โดยที่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่เช่นเดิม หนทางที่ควรด าเนินการคือ การจัดระบบใหม่ ได้แก่ การจัดท าห้องควบคุมให้โปร่งใส      
ใช้กระจกโปร่งใส ๒ ด้าน มองเห็นจากภายนอกได้ชัดเจน และแบ่งโซนภายในห้องควบคุมเป็น ๒ โซน แต่ละโซนติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมการเข้าถึงพื้นท่ีด้วยกุญแจและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทั้งจัดท าระบบแจ้งเตือนการเข้าถึงข้อมูลส่วนที่ส าคัญใน  Database         
ของระบบ e-bidding โดยระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังหัวหน้างานด้านพัฒนาระบบและหัวหน้างานด้านเครือข่าย             
มีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีแดงหน้าห้องควบคุม และจะส่งสัญญาณไฟกระพริบเมื่อมีการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญ มีการติดตั้ง
กล้อง CCTV ๒ ตัว ภายในห้องควบคุม ซึ่งในขณะนี้การปรับปรุงสถานท่ีเสร็จแล้ว 
                ๒. บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ ให้กรมบัญชีกลางจัดระบบคัดกรองบุคคลผู้เกี่ยวข้อง (clearance) ทุกคน  
ว่าต้องเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่เอกชนของบริษัทภายนอกท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อมิให้เข้าถึงข้อมูล
และล่วงรู้หรือลอบน าข้อมูลออกไปได้ อีกทั้งให้จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย        
ซึ่งการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
                ๓. ขั้นตอนการด าเนินการ เปลี่ยนการโอนเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจากกรมบัญชีกลางไปให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการซึ่งจะท าในวันถัดจากวันที่ผู้ซื้อเอกสารช าระ เป็นให้โอนเมื่อผ่านพ้นไปแล้ว ๑ เดือน เพื่อให้พ้นก าหนดเวลา         
ของวันเสนอราคาเสียก่อน ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว 
                ๔. การติดตามตรวจสอบซ้ า จัดให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ                
ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ผลัดเปลี่ยนกันเข้าสุ่มตรวจ
ระบบอย่างสม่ าเสมอ  
                ๕. การด าเนินการกับผู้กระท าผิด จะด าเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อพบว่ามีบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง  
กับการล่วงรู้ข้อมูล เปิดเผยข้อมูล หรือซื้อขายข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และศูนย์อ านวยการต่อต้าน    
การทุจริตแห่งชาติ ส่วนรายที่รับเป็นคดีไว้แล้วก็จะขยายผลการสืบสวนสอบสวนต่อไป  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐาน
บังคับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐาน
บังคับส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง ซึ่งอัตราค่าบริการจะจ าแนกตามขนาดของศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบหรือโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง เพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าบริการ
ตรวจสอบและค่าใบรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับ ตามที่กระทรวงเกษตรแล ะ
สหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่ควรมีการก ากับ ดูแลการให้บริการ
ตรวจสอบและรับรองของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง และการเก็บค่าบริการตรวจสอบและรับรองอาจมีผลกระทบกับราคาผลผลิต    
ที่เกษตรกรขายได้ จึงควรมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะแรกที่กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

   
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   

            เร่ือง  ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. .... (การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนญู
และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
พ.ศ. .... (การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง)     
ที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันจัดท าขึ้น ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา        
โดยให้น าความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงคมนาคมที่เห็นควรปรับแก้ถ้อยค าเพื่อความชัดเจน รวมทั้งทบทวน
มาตรฐานบางข้อที่อยู่ต่างหมวดกัน แต่มีความเหมือนหรือเช่ือมโยงกัน โดยรวมไว้เป็นหมวดเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตรา
มาตรฐานทางจริยธรรมฯ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนส่งให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีด าเนินการแจ้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. .... (การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง)  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเรื่อง ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ....      
(การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง) ซึ่งมี     
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้ส่งผลการประชุมดังกล่าวพร้อมกับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงคมนาคม      
ที่เห็นควรปรับแก้ถ้อยค าเพื่อความชัดเจน รวมทั้งทบทวนมาตรฐานบางข้อที่อยู่ต่างหมวดกัน แต่มีความเหมือนหรือเช่ือมโยงกัน 
โดยรวมไว้เป็นหมวดเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตรามาตรฐานทางจริยธรรมฯ เป็นต้น ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้             
ให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด าเนินการแจ้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 

 

   ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง สรุปมติ-ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐   
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบมติ-ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ โดยมีมติที่ส าคัญ เช่น (๑) รับทราบผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ (๒) รับทราบผลการด าเนินการของ
ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) (๓) ให้ ศอตช. หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับโครงสร้างของ ศอตช. 
ให้สอดคล้องกับภารกิจในการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งระบบ (๔) มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ และส านักงาน



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดท าข้อมูลการเช่ือมโยงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณกับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ 
และ (๕) ให้กรมบัญชีกลางศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการก าหนดราคากลางซึ่งจะต้องก าหนดให้มีความเหมาะสมและสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
รวมทั้งข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ จะต้องมีมาตรฐานในการด าเนินการที่ชัดเจน และเมื่อมี
การอนุมัติ อนุญาตไปแล้ว ควรก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการของผู้ขออนุญาตว่า
เป็นไปด้วยความถูกต้องหรือไม่ด้วย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ.ร.        
ที่เห็นว่า ข้อสั่งการเพิ่มเติมที่มอบหมายให้ ศอตช. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับโครงสร้างของ ศอตช. เป็นเรื่องที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบและด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องบทบาท ภารกิจ
ของ ศอตช. และท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ส่วนการด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
และส านักงาน ก.พ.ร. ในโครงการ Citizen Feedback ซึ่งมีข้อสั่งการให้ใช้วิธีการประเมินท่ีเหมาะสม นั้น ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ
หน่วยงานภาคเอกชนได้พัฒนาระบบการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริ การของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสอบถามในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการให้บริการประชาชน ซึ่งผลการทดลอง     
ใน ๕ หน่วยงานต้นแบบในระยะแรกจะน าไปขยายยังหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะต่อไป ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดแนวทาง วิธีการ และกลไกส่งเสริมสนับสนุน และรับรองการรวมตัวกันของประชาชนเพื่อมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์แก่
ผู้ช้ีเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จัดท าขึ้นตามมาตรา ๖๓ และมาตรา ๒๗๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และต้องเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ (ครบก าหนด
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) ตามที่ส านักงาน ป.ป.ท. เสนอ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณในประเด็นเกี่ยวกบั
การก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดตั้งศูนย์ประสาน  
ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตขึ้นในส านักงาน ป.ป.ท. และการจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. เสนอเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานความรว่มมือตอ่ต้านการทุจริตขึ้นในส านักงาน 
ป.ป.ท. ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก ากบั
ของฝ่ายบริหาร) ตามความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. แล้วแจ้งผลการพิจารณาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาต่อไป และมอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี
เพื่อให้การบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง         
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ส านักงาน ป.ป.ท. เสนอ 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเสนอความเห็นการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและคุ้มครองประชาชน ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วไม่ให้มีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว 
เนื่องจากไม่เข้าหลักการจัดตั้งทุนหมุนเวียนตามร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดตั้ง
ทุนหมุนเวียน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ     
ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๖๐ โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ตัดบทบัญญัติเรื่องกองทุนส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกองทุนดังกล่าวออกแล้ว ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ 
 

การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล (กขร.) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอรายงาน    
ผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) 
และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
                ๑. ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทุกกระทรวงรับไปพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) อีกครั้งหนึ่ง และส่งการปรับปรุงแก้ไขให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการภายในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
                ๒. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) เพื่อเผยแพร่และน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
               ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศแปลบทสรุปส าหรับผู้บริหารเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในต่างประเทศ 
                ๔. ให้ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์บทสรุปส าหรับผู้บริหารฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และจัดท ารูปแบบการน าเสนอที่ง่ายต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๔  (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๔ (ระหว่างวันที่    
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ     
มีผลงานส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
                ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผา่น
กลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอง และการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข ์
                ๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การติดตามการขับเคลื่อนความคืบหน้าการด าเนินการตามประเด็นปฏิรูป 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน 
                    ๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องพระบรมเดชานุภาพ 
การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

                    ๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (MOU)       
ไทย-ลาว การด าเนินโครงการประชารัฐสุขใจ การด าเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ การจัดการศึกษาปฐมวัย 
                    ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การด าเนิน
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ การด าเนินโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเครดิตเพื่อส่งเสริมการใช้บัตรเดบิต              
การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การส่งเสริมการค้าภายในประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสู่     
ประเทศไทย ๔.๐ การส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
                    ๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทไทยในประชาคม
อาเซียน การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี การส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและประชาคมโลก           
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อไทย 
                    ๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ     
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน การปรับปรุงกฎหมาย  
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม 
 

การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  แนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี           

(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ    
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ มีประเด็น
การประชาสัมพันธ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
                ๑. ผลงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (๑) เดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม ๒๕๖๐) ได้แก่ การบรรเทาสาธารณภัย      
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การด าเนินงานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว                
และการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข และ (๒) เดือนต่อไป (ตุลาคม ๒๕๖๐) ได้แก่ การป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และความคืบหน้าการด าเนินโครงการ Gov Channel ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน 
                ๒. ผลงานตามประเด็นการปฏิรูป (๑) เดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม ๒๕๖๐) ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ     
และเมือง การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเยาวชนและแรงงานไทย และการพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SMEs 
และ (๒) เดือนต่อไป (ตุลาคม ๒๕๖๐) ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาสมรรถนะ    
ทางเศรษฐกจิ และความคืบหน้าการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐ 
                ๓. ผลงานการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (๑) เดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม ๒๕๖๐) ได้แก่ ความคืบหน้าการคัดกรอง
ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างต่างด้าว การอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย และการปฏิรูประบบรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (๒) เดือนต่อไป (ตุลาคม ๒๕๖๐) 
ได้แก่ การรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ า         
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
                ๔. ผลงานส าคัญอื่น ๆ (๑) เดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม ๒๕๖๐) ได้แก่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ       
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และ (๒) เดือนต่อไป (ตุลาคม ๒๕๖๐) 
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
บรมนาถบพิตร 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๑ 

 

 

การปรบัปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต ขาย น าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง

หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิใ์นประเภท ๑ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข      
ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต ขาย น าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุ     
ออกฤทธิ์ในประเภท ๑ (วัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้ หรือมีแนวโน้มในการน าไปใช้          
ในทางที่ผิดสูง) เช่น คาทิโนน (CATHINONE) ดีอีที (DET) และดีเอ็มเอชพี (DMHP) ฯลฯ และการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้หรือ       
มีแนวโน้มในการน าไปใช้ในทางที่ผิดสูง) เช่น แอมฟิพราโมน (AMFEPRAMONE) โบรติโซแลม (BROTIZOLAM) และอีเฟดรีน 
(EPHEDRNE) ฯลฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต การขาย น าเข้า ส่งออกหรือ       
มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ พ.ศ .... 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นชอบด้วยกับร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๒ แต่ไม่จ าเป็นต้องก าหนด    
ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องสลักหลังส าเนาใบอนุญาตหมายเลข ๓ ส่งกลับมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามร่างข้อ ๑๒ (๔) 
ในร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๑ แต่อย่างใด ประกอบกับเนื้อหาของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดในส่วนของการรองรับ
การเช่ือมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงควรให้พิจารณาทบทวนร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานอัยการสูงสุด และฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติฯ ควรมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอน
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน         
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) และในการจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการมีหน้าที่เสนอค าของบประมาณ
ประจ าปีนั้น ให้ส่วนราชการนั้นรายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย รวมทั้งควรแก้ไข
ประเด็นเกี่ยวกับที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อมในร่างมาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้ส่วนหนึ่งมาจาก “เงินกองทุน
น้ ามันเช้ือเพลิงตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีก าหนด” และให้มีบทบัญญัติเพิ่มเติมในหมวด ๘ ความรับผิดทางแพ่ง ส าหรับการด าเนิน  



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๘๙ 

คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาที่รัฐเป็นผู้เสียหาย นอกจากนี้ หากมีกรณีจะต้องมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ควรจะน า
ปัจจัยผลทางเศรษฐกิจที่ประเทศและประชาชนจะได้รับมาร่วมในการวิเคราะห์ผลกระทบในภาพรวมอย่างรอบด้านและจะต้อง
ค านึงถึงค่าเสียโอกาสโดยรวมของประเทศ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเรื่อง กองทุนสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง แล้วแจ้งผลการพิจารณาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
 ๓. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงโครงสร้างระยะยาว โดยในส่วนของกองทุนสิ่งแวดล้อมควรมี               
การบริหารงานที่เป็นอิสระ มีความคล่องตัว มีแหล่งที่มาของรายได้กองทุนที่มั่นคงและสม่ าเสมอ โดยในระยะยาวอาจพิจารณา
จัดตั้งกองทุนเป็นรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน หรืออาจพิจารณาจัดตั้งในลักษณะหน่วยงานอิสระ ส าหรับโครงสร้างระบบ             
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมควรเป็นภารกิจของหน่วยงานอิสระ โดยอาจพิจารณาประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในระยะยาว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๔. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง      
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๑ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙       
รวม ๑๑ ฉบับ เพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็น    
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๘ ได้ให้นิยามค าว่า 
“พื้นที่ห่างจากชุมชน” ว่าเป็นพื้นที่จากจุดศูนย์กลางที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่มีรัศมีไม่น้อยกว่า ๑.๓ เท่า ของรัศมี
ของพื้นที่กีดกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับตารางแนบท้ายกฎกระทรวงที่ก าหนดพื้นที่ห่างจากชุมชนคิดเป็นประมาณ ๑.๓ เท่าของพื้นที่
ระวังเหตุ และร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๙ และข้อ ๑.๑๐ ควรให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล และมีกระบวนการคัดกรองและ
ตรวจสอบความพร้อมของผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างละเอียดรอบคอบ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ โดย         
ร่างกฎกระทรวง ทั้ง ๑๑ ฉบับ ได้แก่ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานและวิจัย พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตการบรรจเุชื้อเพลิงนิวเคลยีร์ วัสดุ
นิวเคลียร์ หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอเลกิด าเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ ข้ันตอนและวิธีการการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. .... 
                    ๑.๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู้ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลยีร ์พ.ศ. .... 
                    ๑.๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการด าเนินการเพื่อน าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุม
ส ารวจปิโตรเลียม และกรณีไม่สามารถน าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นจากหลุมส ารวจปิโตรเลียมได้ พ.ศ. .... 
                    ๑.๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการ      
ทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
                    ๑.๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเ ง่ือนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อตั้ง              
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

                    ๑.๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต       
และการออกใบแทนใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดการทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการควบคุมการประกอบกิจการที่มีการผลิตหรือท่ีมีวสัดุ
กัมมันตรังสีไว้ในครอบครองให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ประกอบ
กิจการหรือผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องพิจารณาด าเนินงานให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
ที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะน าเข้าหรือส่งออกกากกัมมันตรังสีต้องขอรับใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีหรือ
ใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และปริมาณของกากกัมมันตรังสีที่สามารถ
ปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ การก าหนดให้ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีมีหน้าที่หลักในการจัดการกากกัมมันตรังสีที่เกิดจาก       
การด าเนินการของตน การก าหนดให้การด าเนินการของผู้รับใบอนุญาตเกี่ ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าหนดรังสีเป็นไป
ด้วยความปลอดภัยสามารถป้องกันอันตรายจากผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม การยับยั้ง การป้องกัน การตรวจจับ    การ
หน่วงเวลา และการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งการก ากับดูแลวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตให้มี
ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ปรับปรุงความหมายของค าว่า “การปล่อยทิ้ง”  ให้มี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย และก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง ๖ ฉบับ 
ประกอบด้วย 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุญาตในการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และปริมาณในการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยผู้ก่อให้เกิด              
กากกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสีที่ส่งให้หน่วยงานของรัฐจัดการ พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
                    ๑.๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
                    ๑.๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต       
การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
              ๒. มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิต่์อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวม ๓ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๙๑ 

การผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและ      
การออกใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ในปริมาณเท่าที่จ าเป็นต้องใช้
ประจ าในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียน            
ในราชอาณาจักร และก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่ไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องสลัก
หลังส าเนาใบอนุญาตหมายเลข ๓ ส่งกลับมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามร่างข้อ ๑๗ (๔) ในร่างกฎกระทรวงข้อ ๑.๑ 
แต่อย่างใด ประกอบกับเนื้อหาของร่างกฎกระทรวงยังไม่มีรายละเอียดในส่วนของการรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง ๓ ฉบับ ได้แก่ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิ    
ในประเภท ๒ พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 
ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ เฉพาะเพื่อใช้ในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. .... 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า
สารเคลนบิวเตอรอล อัลบิวเตอรอลหรือซัลบิวตามอล และยา เภสัชเคมีภัณฑ์ฯ ๑๖ กลุ่ม โดยไม่ต้องใช้มาตรการควบคุมภายใต้
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐     
เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและก าหนดสินค้า      

ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าท่ีต้องขออนุญาต
และก าหนดสินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็น
การแก้ไขเพิ่มวันใช้บังคับของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและก าหนด
สินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยก าหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ    
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับช่ือร่างประกาศกระทรวง
พาณิชย์ฯ เห็นควรตัดการระบุหมายเลขฉบับที่ออก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมายไปประกอบการพิจารณาด้วย       
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
               ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานคณะกรรมการพัฒนา             
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า หากกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ก ากับดูแลเส้นทางเดินของปุ๋ยยูเรียมิให้น าไปใช้เป็นวัตถุ
ระเบิด สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหม และเห็นควรประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ได้สองทางเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐซึ่งสอดคล้องกับหลักสากลได้อย่างถูกต้อง 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุ ง         
การปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมือง รองรับการจัดการประชากรของ
ประเทศไทยในประชาคมอาเซียนในการอ านวยความสะดวกเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหา
การจดทะเบียนการเกิดของเด็กที่ไร้รากเหง้าให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแก้ไขปัญหา      



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๒ 

การแจ้งย้ายที่อยู่ การก าหนดเลขประจ าบ้าน การจัดท าทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านช่ัวคราวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเหน็
ของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นควร
พิจารณาแก้ไขถ้อยค าในร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับราชการบริหารของกระทรวงการต่างประเทศ 
เช่น การให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมีหน้าที่ก าหนดเลขประจ าตัวแก่บุคคลที่ได้จดทะเบียนการเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลไทย การเพิ่มเติมเรื่องการทะเบียนราษฎรในต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มข้อความในร่างมาตรา ๓๔ จาก “ให้นายทะเบียน
อ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น ก าหนดเลขประจ าบ้าน ให้กับบ้านทุกหลังที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือ
กฎหมายอื่น...” เป็น “ให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก าหนดเลขประจ าบ้าน ให้กับบ้านทุกหลังท่ีปลูกสร้างในที่ดิน
ที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น...” และก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
อย่างละเอียด รอบคอบ และรัดกุม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง    
ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [แก้ไขเพ่ิมเติมให้บริษัท

จ ากัดด าเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพการทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซ้ือหุ้นในราคาท่ีก าหนด (ESOP) 
และหุ้นบุริมสิทธิ] และร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน ๒ ฉบับ  

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการก าหนด
ข้อยกเว้นให้บริษัทจ ากัดสามารถซื้อหุ้นคืนได้ต้องมีความชัดเจนและเป็นกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น โดยอาจเทียบเคียงได้กับมาตรา ๖๖/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และควรมีการประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าในการเสนอปรับปรุงกฎหมาย
ในส่วนนี้ ตลอดจนแนวทางอื่นที่จะท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางการประเมินตามโครงการ   
Ease of Doing Business ของธนาคารโลก (World Bank) ไปประกอบ   การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ประกอบด้วย 
                    ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ  
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท เพื่อลดอุปสรรค     
ในการประกอบธุรกิจ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
                    ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผดิเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นสว่นจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม 
และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษในส่วนของการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็น     
หุ้นสามัญ 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเตรียมการพิจารณาออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการออกหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน รวมทั้ งควรก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้  
นักลงทุน และสนับสนุนให้บริษัทจ ากัดสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการระดมทุนได้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง    
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๙๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแก้ไข และค่าใช้จ่าย

ในการตรวจสอบ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแก้ไข 
และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการขึ้นไปบนเรือและ
ตรวจเรือต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้ าไทยเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการท างาน และสภาพความเป็นอยู่
ของคนประจ าเรือ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย แรงงานทาง
ทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ ที่ก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศในการคุ้มครองดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่  ของคนประจ า
เรือให้ดีขึ้น และวางหลักเกณฑ์ด้านแรงงานทางทะเลส าหรับเรือต่างชาติที่มาจอดเทียบท่าเรือในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State) 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการ
ต่างประเทศที่เห็นควรปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ ในบางข้อเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ซึ่งรวมถึง Standards และ Guidelines 
ของอนุสัญญาฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ            
ที่เห็นควรให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด           
เมื่อมีการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ และควรเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้การด าเนินการตามกฎกระทรวงฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรจัดท าฐานข้อมูลการตรวจเรือให้เป็นระบบ 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงและคัดกรองเรือที่เข้ามาภายในเขตน่านน้ าไทยในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง    
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลังของส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการที่ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศอาจเบิกเงิน
จากคลังเพื่อน าเงินดังกล่าวไปซื้อเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินตราที่จะต้องช าระหนี้ โดยทยอยซื้อหรือซื้อทั้งจ านวนก็ได้          
แล้วให้น าเงินตราต่างประเทศที่ซื้อมาดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ 
และเมื่อหนี้ถึงก าหนดหรือใกล้ถึงก าหนดช าระ ก็ให้น าเงินที่ฝากธนาคารไว้ดังกล่าวไปช าระหนี้ต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้กระทรวงการคลัง    
รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรพิจารณาให้ส่วนราชการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการอื่น
เพิ่มเติม เช่น การท าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นต้น และเมื่อส่วนราชการมีการซื้อและน า
เงินตราต่างประเทศไปช าระหนี้แล้ว ควรรายงานธุรกรรมดังกล่าวต่อกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนนโยบาย
ส าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของส่วนราชการในภาพรวม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการ   
ต่อไปได้ 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๔ 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ภาษีเพ่ือส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม) มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับบุคคลธรรมดา
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม โดยสามารถน ามาหักเป็นรายจ่าย
ได้สองเท่าของรายจ่ายที่บริจาค ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา          
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

                 ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการภาษี            
เพื่อส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุน กระทรวงการคลังได้เคยเสนอมาตรการดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ได้เสนอมาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม และหากเห็นว่าในอนาคตจะมีกองทุนอื่นที่สมควรก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริม
การบริจาคอีก ควรก าหนดมาตรการดังกล่าวในภาพรวม และควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวเดียวกัน ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐    

           เร่ือง  การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก
การจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่น

นอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงาน
แล้ว จ านวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๑๔ ฉบับ และกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๒ เรื่อง 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏริูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                ๒. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว 
โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๖ ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 
                ๓. กฎหมายที่ต้องจัดท าโดยไม่ก าหนดระยะเวลาแต่ควรด าเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
จ านวน ๓๗ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว จ านวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๘๓ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
จ านวน ๒๗ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๕๖ ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิ พ.ศ. .... 
                ๔. การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย จ านวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว จ านวน 
๒๙ เรื่อง และยังไม่ได้รับการรายงาน จ านวน ๑ เรื่อง คือ เรื่อง มาตรการคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๙๕ 

                ๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีอื่น ๆ จ านวน ๓๘ เรื่อง ได้รับ
การรายงานแล้ว จ านวน ๒๙ เรื่อง และยังไม่ได้รับการรายงานในกลุ่มมาตรการปฏิรูประเทศ จ านวน ๙ เรื่อง เช่น เรื่อง สร้างความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง การเลือกตั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก

การจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการ    
โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๐           
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว 
จ านวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๑๒ ฉบับ และกฎหมาย           
มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๔ เรื่อง เช่น พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                ๒. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว 
จ านวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๖ ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 
                ๓. กฎหมายที่ต้องจัดท าโดยไม่ก าหนดระยะเวลาแต่ควรด าเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนญู 
จ านวน ๓๗ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว จ านวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๘๓ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
จ านวน ๒๘ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๕๕ เรื่อง เช่น ร่างพระราชบัญญัติการท าหนังสือสัญญา        
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๔. การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย จ านวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว     
จ านวน ๒๙ เรื่อง และยังไม่ได้รับการรายงาน จ านวน ๑ เรื่อง คือ เรื่อง มาตรการคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
                ๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีอื่น ๆ จ านวน ๓๘ เรื่อง ได้รับ
การรายงานแล้ว จ านวน ๓๑ เรื่อง และยังไม่ได้รับการรายงานในกลุ่มมาตรการปฏิรูประเทศ จ านวน ๗ เรื่อง เช่น เรื่อง สร้างความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง การเลือกตั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็น

ขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ และ        
อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการให้ยกเลิกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้ งก าหนดการจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่บุคลากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน เมื่อองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยุบเลิก ตามที่กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
เป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. เห็นชอบการจ่ายค่าชดเชยบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การอิสระ โดยใช้งบประมาณจาก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงบประมาณที่เห็นควรท า
ความเข้าใจและด าเนินการเรื่องการจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาบุคคลที่ต้องยุติหน้าที่ตามการประกาศร่างระเบียบฯ อย่างเหมาะสม



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                      (วันที่ ๑-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๖ 

เป็นธรรมด้วยความรวดเร็ว โดยการใช้จ่ายและเบิกจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว ต้องถือปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 

การยุติการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  การยุติการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาช้ีขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตัดสินช้ีขาดการด าเนินคดีระหว่างส่วนราชการกับเอกชนและข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง รวม ๒๑ เรื่อง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานกรรมการ
พิจารณาช้ีขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ และให้แจ้งส านักงานอัยการสูงสุดส่ง
เรื่องคืนตัวความหรือส่งค าตัดสินช้ีขาดและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้คู่กรณีทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของมติคณะรฐัมนตรี 
 

 

 

 

 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๗ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง  

 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
 

  
 

         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๓ ต.ค. ๑๐ ต.ค. ๑๗ ต.ค. ๒๔ ต.ค. ๓๑ ต.ค.

๔๑

๖๑
๔๙

๔๑ ๔๑

๐

๘๐๐

๑๖๐๐

๒๔๐๐

๓๒๐๐

๔๐๐๐

๑๖ ก.ย. ๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑๐๘

๓,๕๗๔ ๓,๔๐๔

๒,๘๑๘

เดือน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๘ 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๕๘ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๖๐ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๑๑ เรื่อง  
 

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

––  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

ต.ค. ๖๐

๒๓๓

วาระเพ่ือทราบ ๑๖๐ เร่ือง (๖๘.๖๗ %)

วาระอื่น ๆ ๑๑ เร่ือง (๔.๗๒ %)วาระประธานแจ้ง ๔ เร่ือง (๑.๗๒ %)

วาระเพ่ือพิจารณา ๕๘ เร่ือง (๒๔.๘๙ %)

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๙ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๑๘ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๕๘   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๕๒  เรื่อง  วาระจร    ๖  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๖๐    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๓๖  เรื่อง  วาระจร  ๒๔  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๕๒

๑๓๖

๖
๒๔

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๘  เรื่อง 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๙ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๓๒ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒
๑
๑
๑
๑

๑๑
๑
๑
๑

๖
๑๐

๖
๔

๕
๓

๕
๑๑

๑๗
๕

๒
๙

๖
๑๘

๗
๕

๑๒
๒๑

๔
๕๗

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

สลธ.คสช.

อส.

พปส.

ศศป.

สสส.

สว.

ศย.

ปปท.

ปปช.

อก.

สธ.

ศธ.

วท.

วธ.

รง.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ดศ.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๑ 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๕๘ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๗๕ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๗๖ เรื่อง
๗๕.๕๔ %

เรื่องกฎหมาย
๕๗ เรื่อง

๒๔.๔๖ %

นโยบายรัฐบาล, 
167, 62.31%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย…

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๗๕ เรื่อง 
๓๒.๑๙ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๕๘เรื่อง 
๖๗.๘๑ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๒ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๗

๓๔

๑๑
๖ ๔

๓๗

๗
๑

๕

๓๑

๑๕

จ านวนเร่ือง 

นโยบาย (๑๐)   
 

(๑๑)   
 

(๙)   
 

(๘)   
 

(๗)   
 

(๕)   
 

(๓)   
 

(๖)   
 

(๔)   
 

(๒)   
 

(๑)  
 

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

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๕๘  เรื่อง 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๓ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๒๑

๔๕ ๔๖

๑๔

๒๗

๕

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๕๘  เรื่อง 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๔ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๓๑ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓๙ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคกลาง
จ านวน ๘ เร่ือง

๒๕.๘๑ %

ภาคเหนือ
จ านวน ๓ เร่ือง

๙.๖๘ %
ภาคตะวันออก
จ านวน ๓ เร่ือง

๙.๖๘ % 

ทั่วประเทศ
จ านวน ๑ เร่ือง

๓.๒๒ %

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน ๓ เร่ือง

๙.๖๘ %

กทม. และปริมณฑล
จ านวน ๒ เร่ือง

๖.๔๕ %

ภาคใต้
จ านวน ๑๑ เร่ือง

๓๕.๔๘ %

๑๓
๒๒ ๒๐

๕๑

๗
๔

๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๗

๓ ๗
๙

๔

๑๕ ๑๓
๔ ๒ ๔ ๓ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก./
ดศ.

พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส.

รวมทั้งสิ้น  ๓๑  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๕ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ  
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้  

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
๓๕๐๓๗/๖๐ [๒๔/๑๐/๒๕๖๐] 

๒. ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๔๑๐๒/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] 
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [แก้ไขเพ่ิมเติมให้บริษัทจ ากัดด าเนินการได้ใน
ประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพการทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้น
ในราคาที่ก าหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ] และร่างพระราชบัญญัติ
ก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน ๒ ฉบับ 

๓๔๒๗๔/๖๐ [๑๗/๑๐/๒๕๖๐] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ๓๓๕๘๒/๖๐ [๑๐/๑๐/๒๕๖๐] 
๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๓๒๘๖๗/๖๐ [๐๓/๑๐/๒๕๖๐] 

 

 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๓๑ 
รวม ๓๑ 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๖ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ มีจ านวน ๓,๔๗๔ เรื่อง ดังนี้  

 
ล าดับ เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน/เรื่อง 

๑. ๑.๑ ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.  
 - ประกาศ จ านวน         -      เรื่อง 
 - ค าสั่งหัวหน้า คสช./ค าสั่ง คสช. จ านวน         ๕     เรื่อง 
 ๑.๒ เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก จ านวน       ๘๑     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข จ านวน     ๘๔๕     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค จ านวน       ๓๖     เรื่อง 
 - ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง จ านวน   ๒,๕๐๗    เรื่อง 
 จ านวนรวมทั้งสิ้น จ านวน   ๓,๔๗๔    เรื่อง 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี ปปช. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กห. กระทรวงกลาโหม ปปท. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
กค. กระทรวงการคลัง ศย. ส านักงานศาลยุตธิรรม 
กต. กระทรวงการตา่งประเทศ สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา สสส. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศศป. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องค์การมหาชน) 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ พปส. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ 
คค.   กระทรวงคมนาคม อส. ส านักงานอัยการสูงสดุ 
ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
พน.   กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 
 
 

 




