


     คํานํา 
 
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหน่ึงของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาลเท่าน้ัน ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืนๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑  
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายช่ือและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนคร้ังการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเร่ืองที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
มีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามคํ่าคืน 
เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้การดําเนินการของคณะกรรมการ
บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ การจัดงานรวมพลังเพ่ือน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  
มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ และการกําหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นตํ่า เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
รวมท้ังเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารน้ีแก่สาธารณชน 
ในเว็บไซต์ของสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย  

 
 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



 
 - ๑ -
 
 
 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามคํ่าคืน เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้การดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการ
ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  

๔๑๘๗๕/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๑ 

การจัดงานรวมพลังเพ่ือน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  ว ๓๙๔/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑ 
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี 
มูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมในการนําเข้าเหรียญ  
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประเภท
ทองคําจากต่างประเทศ)  

๔๓๐๔๔/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑ 

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ถือเป็นวันลา  

ว ๔๑๓/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๒ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

 

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง รวม ๒ ฉบับ  

๔๑๓๔๑/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๓ 

รายงานผลการประชุมมอบนโยบายการนําแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน
ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ และการเสนอ
วีดิทัศน์รายงานผลการประชุม ฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  

๔๒๐๙๔/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๓ 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (กชท.) ไทย-มาเลเซยี ครั้งที่ ๕๓  ๔๓๘๔๓/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๔ 
ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมง  
ผิดกฎหมาย (ช่วง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)  

๔๔๐๒๕/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๔ 

การแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย โครงการเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าประมง
ไทยก้าวไกลสู่สากล  

๔๔๘๙๐/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๕ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 

โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

๔๒๑๖๖/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๕ 

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

 

สารบญั



 
 - ๒ -

ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ และการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-ญี่ปุ่น อย่างไม่เป็นทางการ  

๔๓๘๗๖/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๖ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ  

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ ๕ และการประชุมอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

๔๐๘๘๒/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๗ 

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน CLMTV 
เพ่ือผืนป่าอาเซียน (The Regional Workshop on  CLMTV Forest Partnership 
Dialogue)  

๔๑๐๐๓/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๗ 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า  
ที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักรไปยังกลุ่มตอลิบาน 
(Taliban) พ.ศ. ....  

๔๑๓๕๒/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๘ 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า  
ที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. ....  

๔๑๓๖๓/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๘ 

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดน
แห่งใหม่ที่บ้านหนองเอ่ียน–สตึงบท  

๔๑๒๔๕/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๘ 

การรับรองร่างปฏิญญาแอดิเลด 3R ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ก้าว
ไปสู่สังคมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ภายใต้
วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (Adelaide 3R Declaration towards 
the Promotion of Circular Economy in Achieving the Resource Efficient 
Societies in Asia and the Pacific under the 2030 Agenda for Sustainable 
Development)  

๔๑๑๘๔/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๙ 

การรับรองร่างปฏิญญานิวเดลีและแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชีย
สําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย  

๔๑๒๕๕/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๑๐ 

รายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ครั้งที่ ๒๓ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙  

๔๒๐๖๕/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๑๐ 

ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่ง
ราชอาณาจักรไทย) กับสํานักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐ
รัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่จับจากธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงที่นําเข้าและส่งออก  

๔๑๗๔๖/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๑๐ 

ร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร
แห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจกัรไทย 

๔๒๑๑๐/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๑๑ 

การเสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO  
Global Geoparks)   

๔๑๙๓๒/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๑๑ 

ขออนุมัติ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สําหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔”   

๔๒๓๕๖/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๑๒ 



 
 - ๓ -

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๕ และการเสนอ
วีดิทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  

๔๒๘๓๑/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑๒ 

ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  

๔๓๒๔๔/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑๓ 

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

๔๒๘๘๐/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑๓ 

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) 
ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ ๑  

๔๓๐๑๗/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑๔ 

ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรม
ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ   

๔๓๑๐๒/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑๔ 

การขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์อาเซียน–จีนระหว่างรัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  

๔๓๐๗๒/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑๕ 

ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนและอียู ในโครงการ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป เพิ่มเติม  
(ASEAN Regional Integration Support from the EU: ARISE Plus) 
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนที่ความคุ้มครอง  
ในอาเซียน (Biodiversity Conservation and Management of Protected 
Areas in ASEAN: BCAMP) และโครงการการใช้ป่าพรุที่ย่ังยืนและการบรรเทา
หมอกควันในอาเซียน (Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in 
ASEAN: SUPA)  

๔๓๑๑๓/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑๕ 

เอกสารสําคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔ 
และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘  

๔๓๒๐๗/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑๖ 

เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

๔๓๐๗๗/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑๖ 

ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
และเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
(EANET) ในการบริหารจัดการข้อกําหนดการให้บริการของสํานักเลขาธิการ EANET 
[Framework between the United Nations Environment Programme 
(UNEP) and the Acid Deposition Monitoring Network in East Asia  (EANET) 
on Arrangements for UNEP's Provision of Secretariat Services to the 
EANET]  

๔๒๘๗๔/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑๗ 

บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  

๔๓๐๐๖/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑๘ 

ขอความเห็นชอบในการนําเสนอท่าทีร่วมของอาเซียนในประเด็นเกี่ยวกับเกษตร 
(ASEAN Common Position on Issues Related to Agriculture) ในการประชุม 
UNFCCC COP 22 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๗-๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก  

๔๒๘๖๙/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๑๘ 



 
 - ๔ -

รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๔๓๘๕๑/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๑๘ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ ๔  ๔๓๘๗๙/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๑๙ 
ผลการประชุมเวทีหารือระดับสูงระหว่างหน่วยงานวางแผนระดับประเทศในสมาชิก
อาเซียน (ASEAN High - Level Development  Planning Conference)  

๔๔๐๔๑/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๒๐ 

ผลการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เก่ียวข้อง ๔๔๑๑๓/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๒๐ 
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT - GT)  

ว ๔๒๑/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๒๑ 

ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 
ครั้งที่ ๒๓  

๔๓๘๘๕/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๒๑ 

ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 

๔๔๐๑๖/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๒๑ 

ผลการเข้าร่วมประชุมผู้นําลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ ๔๔๘๔๘/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๒๒ 
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ASEAN  
Ministerial Conference on Cybersecurity) และงาน Singapore International  
Cyber Week  

๔๕๑๑๕/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๒๓ 

รายงานผลการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๖ ณ นครอิสตันบูล 
สาธารณรัฐตุรกี  

๔๔๕๙๐/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๒๓ 

รายงานผลการเข้าร่วมประชุม The 15th Asia-Pacific Conference of German 
Business (APK) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

๔๔๗๓๓/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๒๔ 

การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค  
ลุ่มแม่นํ้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๑ และร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) 
ครั้งที่ ๒๑ ณ จังหวัดเชียงราย  

๔๔๙๐๙/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๒๔ 

การรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับความมั่นคงทางนิวเคลียร์ สําหรับ
การประชุมนานาชาติ ว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ระหว่างวันที่ ๕-๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  

๔๔๘๐๔/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๒๕ 

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

 

ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ออกไปอีก ๖ เดือน ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

๔๒๑๐๓/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๒๖ 

มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ๔๔๐๘๒/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๒๗ 

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่  
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

 



 
 - ๕ -

ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ  
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ  
ที่อับอากาศ พ.ศ. ....  

๔๓๒๒๒/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๒๗ 

การกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๔๓๘๘๑/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๒๘ 
ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพ่ือ
ดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ....  

๔๔๘๘๑/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๒๘ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ  
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน 

 

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

 

มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ [ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
บําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
แห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]  

๔๒๑๑๙/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๒๘ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๔๙๖๘/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๒๙ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

 

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

 

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา 
เขตป่าสงวน 

 

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชําระราคาและค่าทดแทน
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔๓๐๖๑/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๓๐ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  



 
 - ๖ -

รายงานผลการดําเนินงาน สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนา
ผู้นํา “โรงเรียนประชารัฐ”  

๔๑๗๔๔/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๓๑ 

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

 

     ๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา  
     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

 

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  
 ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ  
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....   ๔๔๐๓๑/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๓๒
ขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับงบประมาณ (สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)  

๔๔๗๙๘/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๓๒ 

     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

รายงานผลการเข้าร่วมงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

๔๒๖๗๐/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๓๒ 

รายงานการดําเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินแห่งชาติ  

๔๔๗๔๑/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๓๓ 

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล

 

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี  
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน 
 

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค  
     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด  



 
 - ๗ -

โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 
    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร  
    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ  
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....  ๔๔๙๕๘/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๓๔ 
(ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ๔๔๘๒๓/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๓๔ 

     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

      ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  ๔๐๘๘๔/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๓๖ 
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙–๒๕๖๐ ๔๔๗๓๙/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๓๖ 

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ี

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้ 
 

ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น รายการ
ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ (กระทรวง 
มหาดไทย)  

๔๓๐๘๖/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๓๗ 

แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ว ๔๑๗/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๓๗ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ว ๔๓๑/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๓๘ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม  
การตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและหลักเกณฑ์ในการโอน
เงินภายใต้มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (มาตรการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย)  

๔๐๙๙๙/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๓๘ 

ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐  

๔๑๐๓๕/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๓๙ 

ทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 
๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด  

๔๑๐๓๐/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๓๙ 
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ทบทวนโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียว
และปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 

๔๒๑๓๖/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๔๐ 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม) : การปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ปลูกข้าวปี ๒๕๕๙/๖๐ รอบที่ ๒ [มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ 
ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม) : การปรับเปลี่ยนปลูกพืชหมุนเวียน]  

๔๓๒๖๙/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๔๐ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว  
 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  
สรุปรายงานการหารือเก่ียวกับการดําเนินการด้านการท่องเที่ยว  ว ๓๗๓/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๔๑ 
การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย รวม ๙๐ วัน สําหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม 
กรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล ในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

๔๑๐๔๗/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๔๒ 

การขยายระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุ่มพํานักระยะยาว 
(Long Stay Visa)  

๔๔๒๓๘/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๔๓ 

มาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
(Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on  Arrival : VOA) เป็นการช่ัวคราว 

๔๔๒๐๙/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๔๓ 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒   

๔๔๕๕๓/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๔๔ 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว  ในช่วงปลายปี 
๒๕๕๙)  

๔๔๗๕๐/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๔๔ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน  
     ๖.๘ แก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้า  

ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนา
แหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพ่ิม
ปริมาณนํ้าต้นทุน  

๔๒๓๑๑/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๔๕ 

การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐  ๔๓๐๕๑/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๔๕ 

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง  ๆพร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๙)  ๔๓๒๗๘/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๔๖ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษโีดยปรับปรงุโครงสรา้งภาษี  
 ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ  
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 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
รายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ ๓

๔๑๐๐๘/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๔๖ 

ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ๔๑๒๑๓/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๔๗ 
ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ๔๑๒๒๑/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๔๗ 
ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากนํ้าโพ ๔๑๒๓๘/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๔๘ 
โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ ๑ ๔๑๐๔๐/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๔๘ 
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 
ที่อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

๔๑๓๑๒/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๔๙ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เพ่ืออนาคตประเทศไทย พ.ศ. ....  

๔๒๐๘๒/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๔๙ 

ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 
พ.ศ. ....  

๔๓๐๓๐/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๕๐ 

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น

๔๔๕๖๑/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๕๐ 

ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพ่ือก่อสร้าง
ถนนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ สําหรับโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่- 
เชียงราย ตอนอําเภอดอยสะเก็ด-บ้านแม่เจดีย์

๔๔๙๐๓/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๕๑ 

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสากิจ 
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับหลักปฏิบัติสาํหรบัการผลติ
เช้ือเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....  

๔๑๓๓๕/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๕๒ 

การบริหารจัดการการนําเข้าวัตถุดิบอ่ืนทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๔๒๓๑๗/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๕๒ 
ขอความเห็นชอบทบทวนโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เพ่ือลดต้นทนุสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒

๔๓๒๘๓/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๕๒ 

ร่างหนังสือความตกลงว่าด้วยการดําเนินโครงการการใช้สารสนเทศจากดาวเทียม
และการประกันภัยพืชผลเพื่อเศรษฐกิจยุคใหม่ ระยะที่ ๒ (RIICE Phase II) 
ในประเทศไทย   

๔๔๒๔๘/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๕๓ 

ขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๔๔๐๗๒/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๕๔ 
ทบทวนโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียว
และปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
(เพ่ิมเติม)  

๔๔๑๐๘/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๕๕ 



 
 - ๑๐ -

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  ๔๐๘๒๔/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๕๕ 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๙  ๔๔๕๘๕/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๕๖ 
ความคืบหน้าการดําเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ยางพารา และความคืบหน้าโครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อแห่งชาติ  

๔๑๓๒๑/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๕๖ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ําประกันสินเช่ือ 
SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖)  

๔๔๐๐๙/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๕๗ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 

๔๑๑๖๖/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๕๘ 

ร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ๔๓๒๕๗/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๕๘ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

การขอความเห็นชอบบัญชีรายการสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมเกซองที่ได้ปรับพิกัด
ระบบฮาร์โมไนซ์เป็นฉบับปี ๒๐๑๒ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี  

๔๒๑๗๔/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๕๙ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๔๒๑๘๐/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๕๙ 

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-รัสเซีย  ๔๒๘๘๙/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๖๐ 
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรี 
ด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓ การประชุมรัฐมนตรี
ขนส่งอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๔๔๘๖๘/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๖๑ 

ขออนุมัติกรอบท่าทีไทยและร่างเอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วม  
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๕ 
(The  5th  Meeting of  the Joint Committee of Trade, Investment and  Economic 
Cooperation between Thailand and China)  

๔๔๘๖๒/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๖๑ 



 
 - ๑๑ -

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ 

 

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม  

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบ  
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

 

    ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

 

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

 

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

 

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

 

     ๘ .๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในการดําเนินการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ 
(CRIMES)  

๔๓๐๐๐/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๖๓ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 



 
 - ๑๒ -

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) และ ครั้งที่ 
๔/๒๕๕๙  

๔๓๘๔๖/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๖๔ 

ท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และร่างปฏิญญาแคนคูน 
ว่าด้วยการบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างย่ังยืนเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี  

๔๔๑๐๒/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๖๔ 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

 

ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....  ว(ล) ๔๒๐๙๙/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๖๕ 

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 

   ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
 ที่ดินของรัฐ 

 

   ๙.๔  บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

 

    ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย   

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๓๗๖/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๖๖ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๓๘๘/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๖๗ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๔๐๑/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๖๘ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๔๒๒/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๖๘ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๔๓๙/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๖๙ 
รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘–๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)  

๔๐๘๒๙/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๗๑ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๕/๒๕๕๙ เรื่อง การลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

๔๒๐๖๗/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๗๑ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดตําแหน่ง
และแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง  

๔๑๙๒๔/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๗๑ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๗/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย  

๔๒๖๖๙/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๗๑ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังช่ัวคราว  

๔๓๖๘๒/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๗๑ 



 
 - ๑๓ -

แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙

๔๑๘๖๙/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๗๒ 

แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

๔๔๗๔๓/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๗๒ 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....

๔๒๓๒๑/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๗๓ 

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และ
คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ จังหวัดชลบุรี  

๔๑๙๒๕/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๗๓ 

การเร่งรัดร่างกฎหมายสําคัญของรัฐบาล (เพ่ิมเติม) และการยกร่างกฎหมายหรือ
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ว ๓๘๔/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๗๔ 

การเสนอเรื่องเก่ียวกับการจัดทํายุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการต่อคณะรัฐมนตรี ว ๔๐๒/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๗๕ 
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๐)

๔๒๖๓๑/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๗๕ 

การดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การมอบหมายเจ้าหน้าที่
ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform)

๔๒๗๙๔/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๗๖ 

การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทําแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา ว ๔๐๗/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๗๖ 
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ๔๓๓๔๐/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๗๗ 
การจัดทําแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- 
๒๕๗๙)  

ว ๔๐๐/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๗๗ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๓ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๔๓๘๓๙/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๗๘ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๔๓๖๘๙/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๗๙ 
วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว ๔๑๖/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๗๙ 
วันหยุดราชการ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  ว ๔๒๓/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๗๙ 
การแต่งกายไว้ทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ว ๔๓๒/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๗๙ 
รายงานผลการดําเนินการในประเด็นสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๑๒ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙)  

ว ๔๓๗/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๗๙ 

การเสนอเรื่องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี  ว ๔๓๘/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๘๐ 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

 

การขอยกเว้นเง่ือนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

๔๑๒๒๘/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๘๐ 

การเพ่ิมอัตราขา้ราชการต้ังใหม่ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ๔๑๓๒๔/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๘๐ 
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  
สําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ....

๔๑๒๖๒/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๘๑ 



 
 - ๑๔ -

       ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

 

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์  
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สําคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

๔๑๒๐๘/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๘๒ 

รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.)  

๔๔๒๙๐/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๘๒ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

การเร่งรัดร่างกฎหมายสําคัญของรัฐบาล  ว ๓๗๗/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๘๓ 
การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ๔๓๘๘๓/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] ๘๓ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน

 

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

๔๑๔๒๙/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] ๘๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔๒๐๗๑/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๘๔ 



 
 - ๑๕ -

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔๒๐๗๕/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๘๔ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)  

๔๒๐๒๔/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] ๘๕ 

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๓๓๒๘/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๘๕ 

ร่างกฎกระทรวงการสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด การขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา  
พ.ศ. ....  

๔๒๘๖๔/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๘๕ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องพันธนาการและวิธีการใช้เครื่องพันธนาการ
สําหรับผู้ต้องกักขัง พ.ศ. ....

๔๓๒๙๒/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๘๕ 

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๔๒๙๙๔/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] ๘๖ 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพ่ือให้
บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการกําหนดให้ใช้สกุลเงินอ่ืนที่ไม่ใช่สกุลเงินไทย
ในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
[ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]  

๔๔๙๔๘/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๘๖ 

ขอขยายระยะเวลามาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุน  
ในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ร่างพระราชกฤษฎีกา
และร่างกฎกระทรวงในเร่ืองน้ี รวม ๓ ฉบับ)  

๔๔๗๗๑/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] ๘๗ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

 

      ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

 

      ๑๑ .๔ นํา เทค โน โลย ีที ่ท ันสม ัยและความรู ้ท า ง  
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดี
ทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว 

 

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน

 

      ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

 



 
 - ๑๖ -
 
 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๘๘ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๘๙ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ ๙๐ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ๙๑ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย ๙๒ 
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง 
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 ๙๒ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา  
   ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ ๙๓ 
   ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ๙๔ 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ ๙๕ 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ๙๖ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ดําเนินการ 

๙๗ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๙๘ 
ตารางอักษรย่อ ๙๙ 
   

  
 

สารบญั
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                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ําคืน เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ภายใต้การดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ําคืน เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้การดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ตามที่สํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เสนอ 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ําคืน เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีวัตถุประสงค์สําคัญและกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปได้เรียนรู้ถึงพระราช
กรณียกิจ และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพ่ือประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
                ๒. สถานท่ีและรูปแบบการจัดงาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีต้ังอยู่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และ
บริเวณพ้ืนท่ีของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ ท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการพิเศษตอนกลางคืน
ร่วมกัน โดยใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ เช่น มิวเซียมสยาม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน หอศิลป์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์ตํารวจ วังปารุสกวัน ท้องฟ้าจําลอง
กรุงเทพ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นต้น และมีกรุงเทพมหานครสนับสนุนการจัดงาน
ในด้านการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
สนับสนุนการจัดงานโดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.thailandtourism.org และช่องทางอ่ืน ๆ ของ ททท. 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การจัดงานรวมพลังเพ่ือน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดงานรวมพลังเพ่ือน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ โดยมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
                ๑. ให้จัดในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศ 
                ๒. ในประเทศและในกรุงเทพมหานครจัดพร้อมกันในวันอังคารท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. สําหรับ
รัฐบาล จัด ณ สนามหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล ส่วนตามเขตต่าง ๆ หรือสถานศึกษา ชุมชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ให้พิจารณาสถานท่ีตามความเหมาะสมโดยยึดความสะดวกของประชาชน มิให้มีการระดมหรือเคล่ือนย้ายประชาชนข้ามพ้ืนท่ีโดยไม่จําเป็น 
สําหรับในต่างประเทศ ให้จัดตามสถานท่ีท่ีเหมาะสม และตามเวลาท้องถ่ินใกล้เคียงกับเวลาในประเทศไทย หรืออาจพิจารณาจัด   
ในช่วงเวลาอ่ืนใดตามท่ีสะดวกและเหมาะสมก็ได้ 
                ๓. อาจมีการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีแสดงออกด้วยกาย วาจา ใจ โดยจัดประเภทกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม และควร
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วย 
                ๔. ให้ทุกแห่งมีการกล่าวถ้อยคําปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยข้อความตามแบบเดียวกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี มูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพ่ิมในการนําเข้าเหรียญท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประเภททองคําจากต่างประเทศ) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมในการนําเข้าเหรียญท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประเภททองคําจากต่างประเทศ 
ท้ังนี้ เฉพาะที่กรมธนารักษ์เป็นผู้นําเข้าและขายในประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยไม่ถือเป็นวันลา 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาเสนอ 

             ๑. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทถวายเปน็พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือครบกําหนด
ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) หรือสตมวาร (๑๐๐ วัน) คราวละ ๙ วัน จํานวน ๒ คราว โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติ
ราชการและได้รับเงินเดือนปกติ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ (วันท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙ เป็นวันครบกําหนดปัญญาสมวาร) 
                    ๑.๒ เตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันท่ี ๑๖-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ (วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวัน
ครบกําหนดสตมวาร) 
                ๒. การใช้สิทธิการลาตามข้อ ๑ ดังกล่าว ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
ชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีเคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถจะลา
อุปสมบทเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีในคร้ังนี้ได้อีก 
                ๓. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ท่ีไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีในคร้ังนี้แล้ว   
ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทคร้ังแรกตั้งแต่เร่ิมราชการ ตามระเบียบว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยังคงได้สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อย
ย่ีสิบวัน ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
                ๔. ผู้ลาอุปสมบทจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการท่ีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนร่วมกับคณะ
สงฆ์จัดข้ึนเป็นโครงการอย่างชัดเจน และมีการจัดอบรมตามหลักสูตรสําหรับผู้บวชระยะส้ันท่ีคณะสงฆ์กําหนด ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดของโครงการแต่ไม่เกิน ๙ วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามท่ีกําหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลา
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
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               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 
 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง รวม ๒ ฉบับ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง รวม ๒ ฉบับ ตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดของสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารายชื่อ
และการทบทวนรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดว่ากระทําการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ   
ท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการพิจารณากําหนดรายชื่อ พ.ศ. ....    
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณารายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดว่ากระทําการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 
                ๒. ให้รับความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีเห็นควรกําหนดชื่อร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวน
รายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. .... เป็น “ร่างกฎกระทรวง
การพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ....” เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ว่าเป็นการพิจารณารายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดในเร่ืองใด รวมท้ังควรกําหนดให้ชัดเจนด้วยว่า 
กรณีบุคคลท่ีถูกกําหนดว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทําผิด ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานอัยการพิจารณา
ย่ืนคําร้องฝ่ายเดียวให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดโดยไม่ชักช้า เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
เป็นไปตามหลักการในมาตรา ๗ แห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. .... ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้เม่ือร่างพระราชบัญญัติฯ 
มีผลใช้บังคับแล้ว 
                ๓. ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการในเรื่องนี้ไปยังคณะผู้ประเมิน
ของคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money laundering : 
FATF) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการประชุมมอบนโยบายการนําแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนม่ันคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-

๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบติั และการเสนอวีดิทัศน์รายงานผลการประชุม ฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมมอบนโยบายการนําแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนม่ันคง 

ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธาน มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. กรอบความคิดการดําเนินงานตามแผนฯ เป็นการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านชุมชนที่มีเป้าหมาย
ในการรักษาสภาพหมู่บ้านชุมชนท่ีไม่มีปัญหายาเสพติดให้มีความย่ังยืน หมู่บ้านชุมชนท่ีมีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดให้สามารถ   
ลดระดับความรุนแรงลงหรือไม่มีปัญหา โดยยึดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕ ปี 
                ๒. กําหนดเป้าหมายผลลัพธ์การขับเคลื่อนแผน ๖ ระยะ ทุก ๓ เดือน เพ่ือติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามแผน รวมท้ังปรับกลยุทธ์ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

   กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

                ๓. แนวทางการดําเนินงานเน้น ๓ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการด้านป้องกันยาเสพติด ดําเนินการใน ๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก 
คือ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนท่ัวไปและเยาวชนนอกสถานศึกษา (๒) มาตรการด้านการบําบัดรักษา ซ่ึง
กระทรวงสาธารณสุขจะรับดูแลเร่ืองการบําบัดผู้เสพผู้ติดท้ังระบบ และ (๓) มาตรการด้านการปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับระดับ
พ้ืนท่ี มาตรการสกัดกั้นซ่ึงจะยกระดับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่น้ําโขงปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และมาตรการ
ด้านกฎหมาย 
                ๔. ได้มีการดําเนินการ Re-X-Ray เพ่ือตรวจสอบสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ทบทวน และพัฒนา 
การปฏิบัติในช่วงระยะต่อไป 
                ๕. กําหนดมาตรการดําเนินการต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้แก่ การให้ความดีความชอบกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีความต้ังใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี และการลงโทษเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย 
                ๖. การจัดสรรงบประมาณลงสู่จังหวัดและอําเภอประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
                ๗. สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยจะมีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ 
(War Room) ท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป (กชท.) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป (กชท.) ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๓ ระหว่าง
วันท่ี ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน และมอบหมาย
แนวทางการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการระดับสูง คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการฝึกร่วม/ผสม ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้   
                ๑. ก่อนการประชุมฯ ท้ังสองฝ่ายได้มีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการขยายความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบบ
ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล ยาเสพติด และการหาผู้นําตัวจริงในการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมท้ังการเพิ่มความเข้มงวด
ในการตรวจสอบสารประกอบระเบิดในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดน นอกจากนี้ ได้เห็นชอบในการพิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการขึ้น ๔ คณะ คือ 
คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด และคณะกรรมการด้านการข่าว เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ โดยมอบหมายให้
สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ กองทัพไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หารือกัน    
ในรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและวิธีดําเนินการต่อไป 
                ๒. ผลการประชุม กชท. ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๓ ท่ีประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานตามงานมอบของการประชุม 
กชท. ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๒ และงานมอบจากการประชุม กชท. ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๓ ให้คณะกรรมการระดับสูงดําเนินการ
ตามงานมอบและแผนงานจากการประชุม รวมทั้งกิจกรรมท่ีได้วางแผนไว้ โดยเฉพาะในเร่ืองเกี่ยวกับ (๑) เพ่ิมการแลกเปล่ียนข่าว
และการปฏิบัติการร่วมด้านการควบคุมความม่ันคงชายแดน เพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน (๒) ดําเนินการวางแผน
สําหรับการฝึกร่วม/ผสม ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี ๓ โดยเน้นด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติกับมิตรประเทศ 
และ (๓) พัฒนาการบริหารจัดการชายแดนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความม่ันคงบริเวณชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ช่วง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 

ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ภายในกรอบวงเงิน ๖๒๕,๗๕๖,๓๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีแล้ว ตามท่ีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยให้คํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพด้วย 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าประมงไทยก้าวไกลสู่สากล 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะท่ี ๕ (ด้านความม่ันคง ลด
ความเหลื่อมล้ํา การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องท่ีเป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดําเนินการ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ) เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์การกู้เงินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าประมงไทยก้าวไกลสู่สากลให้ครอบคลุมกรณี
ชาวประมงท่ีขอเปลี่ยนอาชีพ ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวงเงินในโครงการฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๘ มีนาคม ๒๕๕๙) เห็นชอบไว้ 
                    ๑.๒ ให้ขยายเวลาในการดําเนินโครงการฯ จากสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งร่วมกับ
ภาคเอกชนในการสนับสนุนและเชื่อมโยงด้านการตลาดในระดับพ้ืนท่ีและตลาดเพ่ือการส่งออก พร้อมท้ังมีกระบวนการติดตาม  
ดูแลให้การประกอบอาชีพใหม่ของชาวประมงท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างความม่ันคง
ในด้านรายได้และความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างย่ังยืน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันท่ี ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการได้เช่นเดียวกับสถาบันการเงินท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกับ
สถาบันการเงินท่ีเข้าร่วมโครงการ และให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนเงินกับอัตราผลตอบแทนท่ีธนาคารออมสินได้รับจาก
การปล่อยสินเชื่อ โดยให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการวงเงินของโครงการได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ให้ธนาคารออมสินมุ่งเน้นปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบกิจการการผลิต การให้บริการ ค้าส่งและค้าปลีก 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอันดับแรก 
                    ๑.๒ รับทราบการขยายวงเงินสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ตามโครงการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สําหรับลูกค้ารายย่อย) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จากเดิมกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท 
เป็นกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน ๒,๕๐๐ ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดมิ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดําเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ธนาคารออมสิน
พิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชดเชยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยตามภาระและผลการดําเนินงานท่ี
เกิดข้ึนจริง และให้กระทรวงการคลังติดตามประเมนิผลการดําเนินงานเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของปัญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการ รวมท้ังเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาปรับปรุงการกําหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในระยะต่อไป
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นว่า ธนาคารออมสินควรนําปัญหา อุปสรรค
ในการดําเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้ดําเนินการไปแล้วตาม   
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานของธนาคารออมสินให้เหมาะสมเพ่ือดึงดูดให้ผู้ประกอบกิจการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้มากย่ิงข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

   กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-ญี่ปุ่น อย่าง

ไม่เป็นทางการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมรัฐมนตรี

กลาโหมอาเซียน-ญี่ปุ่น อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ 
                    ๑.๑ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นพ้องกันว่า (๑) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนได้รับ
การพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามาเป็นลําดับ และเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงในประชาคมอาเซียน     
(๒) ความท้าทายด้านความม่ันคงท่ีสําคัญในภูมิภาค ได้แก่ การแพร่ขยายของแนวคิดนิยมความรุนแรง การก่อการร้าย ความม่ันคง
ทางทะเล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความมั่นคงทางไซเบอร์ (๓) ความท้าทายดังกล่าวมีความสลับซับซ้อน มีลักษณะข้ามชาติ 
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน และ (๔) กระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมมือกันและ
ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยใช้ท้ังกลไกความร่วมมือท่ีมีอยู่
และพัฒนากลไกใหม่ท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานหลักการของอาเซียนและกฎหมายระหว่างประเทศ 
                    ๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เสนอแนวคิด   
ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความม่ันคงและย่ังยืน ประเทศสมาชิกควรก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 
เน้นการพัฒนาท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความอยู่ดีกินดี และการให้บริการประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน โดยยกตัวอย่าง
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และความร่วมมือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านการจัดต้ังเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน รวมท้ังการลงทุนในลักษณะ ๑+๑ 
                     ๑.๓ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมชมการสาธิตเครือข่ายการสื่อสารแบบเร่งด่วนคร้ังท่ี ๑ โดย
ผู้แทนกระทรวงกลาโหมบรูไนดารุสซาลาม เป็นผู้บรรยายและเข้าร่วมพิธีส่งมอบการเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
ให้กับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-ญี่ปุ่น อย่างไม่เป็นทางการ 
                    ๒.๑ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเห็นร่วมกันว่า อาเซียนและญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะต้องเผชิญ
กับภยัคุกคามร่วมกัน โดยความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นควรได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าบนพ้ืนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและ   
เน้นผลประโยชน์ร่วมกัน และกล่าวชื่นชมกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นในการดําเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกด้านความม่ันคง 
ในภูมิภาคท่ีมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพ่ือเสถียรภาพและความม่ันคงท่ีย่ังยืนให้กับภูมิภาคต่อไป 
                    ๒.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้กล่าวว่า ญี่ปุ่นให้ความสําคัญต่อการดํารงไว้ซ่ึงสันติภาพใน
ภูมิภาคและการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีด้วยการเจรจา และสนับสนุนความเป็นแกนกลางและความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียน 
รวมท้ังได้เสนอร่างวิสัยทัศน์เวียงจันทน์ ซ่ึงระบุแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับ
กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นให้เป็นรูปธรรมย่ิงข้ึน ประกอบด้วย การยึดถือหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ การเสริมสร้างความม่ันคง
ทางทะเล และการพัฒนาศักยภาพของอาเซียนในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี เป็นต้น ท้ังนี้ 
กระทรวงกลาโหมอาเซียนกับกระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่นจะได้พัฒนาร่างวิสัยทัศน์ฯ และเสนอให้ท่ีประชุมในกรอบการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนพิจารณาและให้การรับรองในปี ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
                    ๒.๓ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น โดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือรับมือกับความท้าทายด้านความม่ันคงท้ังแบบด้ังเดิม และ
รูปแบบใหม่ รวมท้ังแนวคิดการพัฒนาท่ีสอดคล้องกันของท้ังสองฝ่าย และเห็นว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สามารถให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนได้ โดยเฉพาะ  
ในเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนี้ ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   
มิตรประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพ่ือพัฒนาความร่วมมือให้เกิด
ประสิทธิผลและมีความเป็นรูปธรรมย่ิงข้ึน  



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ ๕ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ ครั้งท่ี ๕ และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกระบวนการโคลัมโบ ครั้งท่ี ๔ ในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
                    ๑.๑ รับทราบความคืบหน้าเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การดําเนินการของสาขาความร่วมมือ ๕ สาขา (ทักษะฝีมือ การดูแล
การจัดหางาน การอบรมก่อนเดินทางไปทํางาน การส่งเงินกลับภูมิลําเนา และการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน) กรอบความร่วมมือเกี่ยวกับ
ผลการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส Abu Dhabi Dialogue ในประเด็นการโยกย้ายถ่ินฐานชั่วคราวและการแลกเปลี่ยนความเห็นเพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาต่อไป และการรับรองปฏิญญากาฎมาณฑุภายใต้ข้อตกลง ๓๖ ข้อ รวมท้ังการจัดทําเว็บไซต์ของกระบวนการ
โคลัมโบเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการจ้างงานในต่างประเทศและใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ 
                    ๑.๒ การพิจารณาเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ (๑) รูปแบบการทํางานของกระบวนการโคลัมโบ ในประเด็นสําคัญ 
ได้แก่ กลไกการกําหนดงบประมาณตนเอง โดยประเทศสมาชิกจะเร่ิมจ่ายค่าบํารุงรายปี ๆ ละ ๔,๕๔๕ ดอลลาร์สหรัฐ ต้ังแต่ปี 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป และแนวทางการหมุนเวียนเป็นประธานกระบวนการโคลัมโบใช้ระบบตามความสมัครใจ โดยเรียงตามลําดับ
ตัวอักษร สําหรับการเข้าร่วมของภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเทศสมาชิกจะพิจารณาอนุญาตภาคประชาสังคม   
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นราย ๆ ไป และ (๒) ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้
นําเสนอที่ประชุมฯ ครั้งท่ี ๕ 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ ครั้งท่ี ๕ ในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
                    ๒.๑ การกล่าวถ้อยแถลงของผู้อํานวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐานกรณีนัยสําคัญ
ของการโยกย้ายถ่ินฐาน ซ่ึงกระบวนการโคลัมโบตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้จึงเริ่มต้นพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือปรับปรุง
ความอยู่ดีกินดีและสวัสดิการของแรงงานโยกย้ายถ่ินฐาน 
                    ๒.๒ การกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ประเทศไทยสนับสนุนความร่วมมือภายใต้
กระบวนการโคลัมโบท้ัง ๕ สาขา โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกในสาขา “การดูแลการจัดหางานท่ีมีจริยธรรม” และทําหน้าท่ีเป็น
ประธานในสาขา “การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน” 
                    ๒.๓ การให้การรับรองในเร่ืองต่าง ๆ ได้แก่ ปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ และการให้ประเทศ
กัมพูชาเป็นสมาชิกลําดับท่ี ๑๒ ของกระบวนการโคลัมโบ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน CLMTV เพ่ือผืนป่าอาเซียน (The Regional 

Workshop on CLMTV Forest Partnership Dialogue) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV เพ่ือ       

ผืนป่าอาเซียน (The Regional Workshop on CLMTV Forest Partnership Dialogue) ระหว่างวันท่ี ๕-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ จังหวัดอุดรธานี ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. ท่ีประชุมฯ ได้มีการหารือในประเด็นการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน การฟื้นฟูป่า และการปลูกป่า     
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับภูมิภาค ASEAN รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการรับมือกับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ด้านนโยบายการบริหารจัดการ และการดําเนินงานท่ีเป็น
ผลสําเร็จของแต่ละประเทศ ในประเด็นการส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่า การหยุดย้ังการตัดไม้ทําลายป่า และความเสื่อมโทรมของป่า     
การจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน การพัฒนาป่าชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพของป่าในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธิภาพ 
                ๒. กลุ่มประเทศ CLMTV เห็นชอบกับแนวคิดริเริ่มการจัดทําความร่วมมือเพ่ือเป็นหุ้นส่วนดําเนินการด้านป่าไม้ 
(The initiative on the CLMTV Forest Partnership) เพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าไม้ในภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมการจัดการป่าไม้



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

   กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

อย่างย่ังยืน รวมท้ังใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบความร่วมมือและจัดทํากิจกรรมร่วมกันในการฟ้ืนฟูและฟื้นคืนสภาพภูมิทัศน์
ป่าไม้ในอนาคต โดยการเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าไม้ 
                ๓. ประเทศไทย โดยกรมป่าไม้ ได้นําสรุปผลการประชุมฯ ไปรายงานต่อท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ 
(The Meeting of ASEAN Senior Officials on Forestry : ASOF) ครั้งท่ี ๑๙ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือ
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือทราบแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และ

ห้ามนําผ่านราชอาณาจักรไปยังกลุ่มตอลิบาน (Taliban) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าท่ีต้องห้าม
ส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักรไปยังกลุ่มตอลิบาน (Taliban) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักรไปยังกลุ่มตอลิบาน (Taliban) ตามรายชื่อท่ี
คณะกรรมการ   ท่ีต้ังข้ึนตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกําหนด ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 

                  ๒. ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นควรเพ่ิมเติมบทอาศัยอํานาจโดยอ้างถึงมาตรา ๒๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ีกําหนดให้
รัฐมนตรีรักษาการมีอํานาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามส่งออก และห้ามนําผ่าน    

ไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าท่ีต้องห้าม
ส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า
ต้องห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมติท่ี ๒๒๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ว่าด้วยการต่ออายุ
มาตรการคว่ําบาตรทางอาวุธ การห้ามเดิมทาง และการอายัดทรัพย์สินต่อสาธารณรัฐแอฟริกากลาง รวมท้ังการเพ่ิมเติมข้อยกเว้น 
ข้อ ๑ (ซี) อีกหนึ่งข้อ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมติดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับบทบัญญัติอาศัยอํานาจของร่างประกาศกระทรวง
พาณิชย์ฯ ควรระบุให้ครบถ้วนและชัดเจนว่าเป็นการอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (๓) และวรรคสอง กับมาตรา ๒๕ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๕/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับฐานอํานาจ
ในการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไปประกอบการพิจารณาด้วย     
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ท่ีบ้านหนองเอี่ยน–สตึงบท 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ท่ีบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท โดยร่างความตกลงฯ ได้กําหนดรายละเอียด



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดน เช่น ท่ีต้ังโครงการของฝั่งไทยจะอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบ้านหนองเอี่ยน ตําบลท่าข้าม 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ส่วนฝั่งกัมพูชาจะอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบ้านสตึงบท เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย สําหรับ
ภาระหน้าท่ีและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการ ฝ่ายไทยจะเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ออกแบบ และรับผิดชอบค่าก่อสร้างท้ังหมด 
ยกเว้นค่าจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ภาษี และค่าธรรมเนียมของกัมพูชา ส่วนฝ่ายกัมพูชาจะจัดหาสถานท่ีสําหรับใช้เป็นท่ีต้ังสํานักงานและ
บ้านพักท่ีใช้ในโครงการฝั่งกัมพูชา และสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมีอํานาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องตามความตกลงดังกล่าว 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานชั่วคราวและ      
การก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนดังกล่าวจะต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีซ่ึงชุดสํารวจร่วมไทย-กัมพูชา ได้สํารวจและเก็บรายละเอียด   
ภูมิประเทศร่วมกันไว้แล้ว หากมีการดําเนินการใด ๆ นอกพ้ืนท่ีดังกล่าวในฝั่งไทย ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจะต้องหารือกรมสนธิสัญญา
และกฎหมายและกรมแผนที่ทหารก่อน นอกจากน้ี การดําเนินการใด ๆ ระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามลําน้ําพรมโหดและภายหลัง   
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอ่ียน-สตึงบท จะต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อตลิ่งท้ังสองฝั่งของลําน้ํา โดยไทยและกัมพูชา
ควรหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ รวมท้ังกลไกในการร่วมกันรักษาสภาพตลิ่ง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์
ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาแอดิเลด 3R ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ก้าวไปสู่สังคมการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (Adelaide 3R Declaration towards 
the Promotion of Circular Economy in Achieving the Resource Efficient Societies in Asia and the 
Pacific under the 2030 Agenda for Sustainable Development) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาแอดิเลด 3R ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ก้าวไปสู่สังคมการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้วาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (Adelaide 3R Declaration towards 
the Promotion of Circular Economy in Achieving the Resource Efficient Societies in Asia and the Pacific under 
the 2030 Agenda for Sustainable Development) สําหรับการประชุม The Seventh Regional 3R Forum in Asia and 
the Pacific ระหว่างวันท่ี ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองแอดิเลด รัฐออสเตรเลียใต้ เครือรัฐออสเตรเลีย มีสาระสําคัญเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยความร่วมมือ
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศต่อไป อีกท้ังเป็นการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยกระตุ้นกลไกการบริหารจัดการของเสียภายในประเทศให้เป็นไปตามหลักการสากล  
                    ๑.๒ อนุมัติให้รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรอง
ในร่างปฏิญญาฯ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

   กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญานิวเดลีและแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชียสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี

แห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยร่วมรับรองร่างปฏิญญานิวเดลี (New Delhi Declaration) และแผนปฏิบัติการ
กรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชียสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันท่ี ๒-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย  
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นควรพิจารณาเพ่ิมข้อความในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การปฏิบัติตามกรอบเซนไดฯ    
ในมิติสาธารณสุข การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างความต้านทานต่อภัยพิบัติแก่ชุมชน การฟื้นฟูและ    
การสร้างใหม่ท่ีดีกว่า เพ่ือให้ปรากฏในร่างปฏิญญาฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ และไม่ขัด
กับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันพิจารณา
และดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเร่ืองนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ ๒๓ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 

ระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งท่ี ๒๓ 

ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าร่วมการประชุม ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. ท่ีประชุมเน้นการหารือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดีในการปรับเปลี่ยน SMEs ให้เป็นหัวจักรในการขับเคล่ือน    
ความเจริญเติบโตและความม่ังคั่ง โดยการมุ่งไปสู่ความทันสมัยของ SMEs ใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริมนวัตกรรม และ   
การเชื่อมโยงเครือข่าย SMEs การสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs โดยการแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล การส่งเสริม SMEs ท่ีดําเนินธุรกิจ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (SMEs สีเขียว) ให้เข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลก และการส่งเสริม SMEs สู่ความเป็นสากล โดยไทยได้นําเสนอกรอบ
แนวทางในการส่งเสริมและการพัฒนา SMEs ของไทยซ่ึงสอดรับกับยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ ของรัฐบาลท่ีมุ่งเป้าในการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และนําเสนอผลสําเร็จจากการจัดการสัมมนาแนวทางส่งเสริม SMEs  
สีเขียวเพ่ือเข้าสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยไทยจะร่วมมือกับสาธารณรัฐเปรูในการต่อยอดและผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์ในระดับเอเปค
เพ่ือการส่งเสริม Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) ให้เป็นธุรกิจสีเขียวเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
                ๒. ท่ีประชุมได้มีมติรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซ่ึงมีกรอบทิศทาง 
การมุ่งไปสู่ความทันสมัยของ SMEs ซ่ึงจะนําเสนอในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๔ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙   
ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู และให้การรับรองแผนยุทธศาสตร์ฉบับท่ี ๓ ของคณะทํางานเอเปควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ปี ๒๐๑๗-๒๐๒๐) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย) กับสํานักงานเฝ้าระวัง

สุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําท่ีจับจากธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงท่ีนําเข้าและส่งออก 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย) กับสํานักงาน

เฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําท่ีจับจากธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงท่ีนําเข้าและส่งออก ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

                ๑. กรมประมงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจฯ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ครอบคลุม
ความหมายท่ีต้องการสื่อตามความตกลงท้ังสองประเทศและเป็นไปตามหลักสนธิสัญญาระหว่างประเทศ โดยเป็นการแก้ไขในส่วนท่ี
ไม่ใช่สาระสําคัญ ซ่ึงไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ เช่น (๑) บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาไทย ย่อหน้าท่ี ๒ 
แก้ไขคํานิยามของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา จากเดิม “ปลา กุ้ง กั้ง ปู หอยและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําดังกล่าว ท้ังท่ีจับจากในธรรมชาติและจาก
การเพาะเลี้ยง” เป็น “ปลา สัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซียน หอย หมึก และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําดังกล่าว ท้ังท่ีจับจากในธรรมชาติและจาก
การเพาะเลี้ยง” (๒) บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ข้อ ๗ แก้ไขข้อความให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน จากเดิม “the Parties will 
take measures in accordance with the national legislation of Party States” เป็น “the Parties will take measures 
in accordance with the national legislation of their state” 
                ๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง และสํานักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 
ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ท่ีผ่านการแก้ไขแล้วเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการส่ือสารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญ่ีปุ่น
และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย (Memorandum of Cooperation in the Postal Field 
between the Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan and the Ministry of Digital Economy and 
Society of the Kingdom of Thailand) มีสาระสําคัญครอบคลุมความร่วมมือ ๕ ด้าน คือ (๑) การแบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (๒) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างการไปรษณีย์ญี่ปุ่น และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (๓) ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเอกชน/รัฐของญี่ปุ่น และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (๔) สนับสนุนให้มีการดําเนินงานตามข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการ
ความร่วมมือต่าง ๆ และ (๕) คงความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดจากฝ่ายญี่ปุ่นภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือฯ ไว้เป็นการเฉพาะภายใน
ภาครัฐและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด นับต้ังแต่วันท่ีมีการลงนามจนกระทั่งครบระยะเวลา ๓ ปี หลังจากร่างบันทึกความร่วมมือฯ 
หมดอายุลง โดยจะมีการลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในระหว่างการจัดงาน ITU Telecom World 2016 ระหว่างวันท่ี ๑๔-
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ   
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฉบับดังกล่าว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การเสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO  Global Geoparks)   

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                   ๑.๑ เห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) 
                    ๑.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการเสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อสํานักเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส 
                ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกของยูเนสโกภายหลังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกรายปี จํานวนปีละ 
๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท เห็นควรให้จังหวัดสตูลจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

   กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ สําหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔”   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ สําหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔” 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพท่ีสําคัญอย่างต่อเนื่อง 
(๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตรวจจับโรคและภัยสุขภาพให้มีความรวดเร็วและแม่นยํา (๓) ยุทธศาสตร์ดําเนินการควบคุมโรค
และภัยสุขภาพอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย และ (๔) ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการ และให้กระทรวงสาธารณสุขประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ สําหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ พร้อมท้ังติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการเพื่อรายงานประจําปีต่อองค์การอนามัยโลก ท้ังนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการที่เห็นควรมีการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงาน
สนับสนุนท่ีสอดคล้องกับภารกิจและหน้าท่ีของหน่วยงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนการดําเนินงาน   
ท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
                ๒. เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขขอรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศจากองค์การ
อนามัยโลกตามเคร่ืองมือการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศภายในปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้กระทรวงสาธารณสุขประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินดังกล่าวด้วย 
                ๓. งบประมาณสําหรับการดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สําหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผน   
การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึน     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๔. ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข เพ่ือใช้เป็นแผนหลักในการดําเนินการ
ด้านสาธารณสุขของประเทศโดยบูรณาการและรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขไว้ด้วยกัน ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวควรแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และประเด็นการปฏิรูปประเทศ แล้วนําเสนอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ [เรื่อง แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)] 
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๕ และการเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด (ASEAN Ministerial Meeting on Drug 

Matters-AMMD) ครั้งท่ี ๕ ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   
ได้มอบหมายให้พลเอก นิวัตร มีนะโยธิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ 
ตามที่สํานักงาน ป.ป.ส. เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประธานการประชุมได้กล่าวแสดง
ความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมท้ังได้กล่าวถึงกลไกความร่วมมือด้าน   
ยาเสพติดท่ีสําคัญของอาเซียน เช่น โครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียน โครงการสํานักงาน ป.ป.ส. อาเซียน 
เป็นต้น 
                ๒. ท่ีประชุมฯ ได้มีมติร่วมกัน ได้แก่ (๑) การรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนเพ่ือสร้างความม่ันคงให้อาเซียนปลอดภัย
จากยาเสพติด ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (๒) โครงการความร่วมมืออาเซียนแก้ปัญหาการผลิต และการลักลอบค้ายาเสพติดในพ้ืนท่ี



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

สามเหลี่ยมทองคํา (๓) การรับรองบทบาทและอํานาจหน้าท่ี (Term of Reference-ToR) ของการประชุม AMMD (๔) การรับทราบ
ความคืบหน้าการพิจารณาบทบาทและอํานาจหน้าท่ี (ToR) ของโครงการความร่วมมืออาเซียน-จีน (ASEAN-China Cooperative 
Operations in Response to Dangerous Drugs-ACCORD) (๕) การเห็นชอบในการยืนยันจุดยืนของอาเซียน (๖) การเตรียมการ
สําหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดของสหประชาชาติ ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๒ (๗) การรับรอง
ถ้อยแถลงของประธานการประชุม AMMD ครั้งท่ี ๕ และ (๘) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรับท่ีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
AMMD ครั้งท่ี ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                ๓. กิจกรรมอ่ืน ๆ ระหว่างการประชุมฯ เช่น การหารือนอกรอบร่วมกับรัฐมนตรี ๔ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยเรียกร้องให้ประเทศ
มาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคํา 
                ๔. การศึกษาดูงาน ได้แก่ (๑) ศูนย์บําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สังกัดกรมราชทัณฑ์ ซ่ึงเป็น   
ศูนย์บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจร และ (๒) ด่านชายแดนวูดแลนด์ (Woodlands Checkpoint) ซ่ึงเป็นด่านชายแดน
ระหว่างสาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการดําเนินงานของศุลกากรด่านวูดแลนด์ โดยเฉพาะ
กรณีการตรวจสกัดการลักลอบขนยาเสพติดโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ (๑) การหารือระดับนโยบายเร่ือง
ความแตกต่างด้านกฎระเบียบและความร่วมมือด้านกฎระเบียบและการค้า รวมท้ังการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนและ
ความโปร่งใสในกระบวนการจัดทํานโยบาย (๒) การขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้วาระใหม่การปฏิรูปโครงสร้างเอเปค (Renewed 
APEC Agenda for Structural Reform : RAASR) (๓) การดําเนินงานเรื่องความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business EoDB) (๔) แนวปฏิบัติท่ีดีด้านกฎระเบียบ (Good Regulatory Practice : GRP) (๕) การปฏิรูปโครงสร้างและการบริการ 
(Structural Reform and Service) (๖) การปฏิรูปโครงสร้างและนวัตกรรม (Structural Reform and Innovation) (๗) เครื่องมือ
สําหรับการปฏิรูปโครงสร้าง (Tools for Structural Reform) (๘) กลุ่มธรรมาภิบาลภาครัฐ (Public Sector Governance : PSG) 
ซ่ึงประเทศไทยได้รับการเสนอให้พิจารณาเป็นผู้ประสานงานหลักในกลุ่ม PSG ในปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (๙) การวิเคราะห์ทิศทางและ
แนวโน้มเศรษฐกิจของกลุ่มเอเปค (๑๐) โครงการที่ดําเนินการภายใต้ EC และ (๑๑) รายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๐  
                ๒. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต้องจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยคํานึงถึงประเด็นสําคัญท้ัง    
๓ เรื่อง ได้แก่ ข้อกําหนดด้านทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบด้านการค้าดิจิทัล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-มัลดีฟส์ ครั้งที่ ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-มัลดีฟส์ 
ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (H.E. Mr. Mohamed Saeed) เป็นประธานร่วม และมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามตารางติดตามการดําเนินการตามผลการประชุมฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ด้านการค้าการลงทุน ได้แก่ เพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างไทย-มัลดีฟส์เป็น ๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๑ 
เพ่ิมมูลค่าการส่งออกสินค้าไปมัลดีฟส์โดยตรง โดยเฉพาะ ข้าว ผักและผลไม้สด อาหารแปรรูป และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน/ท่ีพักอาศัย 
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับมัลดีฟส์ในเรื่องระบบการเงินของธุรกิจ SME และการอํานวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง
กับ SME โดยใช้ตัวอย่างจาก OTOP Model ส่งเสริมการลงทุนของไทยในมัลดีฟส์ในสาขาต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ อสังหาริมทรัพย์ การบริการสุขภาพ และประมง ส่งเสริมให้นักลงทุนไทย
เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมัลดีฟส์ และการจัดต้ังสํานักงานการค้าของมัลดีฟส์ในประเทศไทย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

   กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

                ๒. ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว ได้แก่ การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างไทย-มัลดีฟส์ 
                ๓. ความร่วมมือด้านการประมง ได้แก่ การขยายความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทย-มัลดีฟส์ ในด้านการจัด
อบรมและการพัฒนาศักยภาพด้านการประมงของมัลดีฟส์ 
                ๔. ความร่วมมือด้านการบริการสุขภาพ ได้แก่ สนับสนุนให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนก่อต้ังโรงพยาบาลในลักษณะ
การร่วมลงทุนในมัลดีฟส์ ให้ความช่วยเหลือมัลดีฟส์ด้านความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพ ท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนบุคลากร สําหรับการก่อต้ังวิทยาลัยการแพทย์แห่งใหม่ของมัลดีฟส์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของ
ท้ังสองประเทศด้านความปลอดภัยทางอาหาร  และระบบการควบคุมอาหาร รวมท้ังการจัดต้ังศูนย์ประสานงานระหว่างไทย-มัลดีฟส์ 
สําหรับความร่วมมือด้านการบริการสุขภาพและความปลอดภัยทางอาหาร 
      ๕. ความร่วมมือด้านแรงงาน ได้แก่ การจัดต้ังคณะกรรมการด้านแรงงานพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทําบันทึก
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทย-มัลดีฟส์ รวมทั้งการจัดการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพ และถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้กับแรงงานมัลดีฟส์ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การประมงและการเกษตร การท่องเที่ยว และด้านสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ ๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
                ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-อิหร่าน ครั้งท่ี ๑ 
ระหว่างวันท่ี ๖-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการค้าอิหร่าน (นายโมฮัมหมัด เรซา เนมัทซาเด) เป็นประธานร่วม และมอบหมายหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
เกี่ยวข้องดําเนินการตามผลการประชุมฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
                     ๑.๑ แนวทางการขยายการค้าสองฝ่ายให้ถึง ๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๔ ได้แก่ การจัดทําความตกลง
สิทธิพิเศษทางการค้า (PTA) ระหว่างไทยกับอิหร่าน การส่งเสริมและอํานวยความสะดวกทางการค้า การขยายการค้าสินค้าเกษตร 
                     ๑.๒ การลงทุน ได้แก่ ด้านพลังงาน ยานยนต์ อาหารแปรรูป อัญมณีและเคร่ืองประดับ เสื้อผ้าและสิ่งทอ และ
วัสดุก่อสร้าง/เหล็ก 
                     ๑.๓ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมฮาลาล พลังงาน การท่องเที่ยว การเงินและการธนาคาร 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดําเนินการตามผลการประชุมฯ ให้คํานึงถึงมาตรการ
ควํ่าบาตรต่ออิหร่านท่ียังคงมีอยู่ด้วย และควรจัดทําแผนการดําเนินการร่วมกันของหน่วยงานของไทยเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย   
ท่ีต้องการส่งสินค้าฮาลาลไปขายยังอิหร่านอย่างเป็นระบบ ตลอดจนควรมีการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลท้ังสองฝ่าย ท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ข้อมูลด้านการตลาด และการขนส่งสินค้า เพ่ือให้นักลงทุน
และผู้ประกอบการทั้งสองประเทศมีข้อมูลท่ีเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ต้องมีระบบการชําระเงินท่ีสะดวกและปลอดภัย 
รวมท้ังกฎระเบียบด้านการเงินท่ีช่วยลดข้ันตอน โดยมีการหารือและบูรณาการการทํางานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังสองประเทศ
ในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้มีระบบการเงินท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการค้าและการลงทุนท่ีจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต และ
ให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามผลการประชุมฯ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(International Atomic Energy Agency : IAEA) จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) การประชุม IAEA/RCA Final Project Assessment 
Meeting และการฝึกอบรม Training Workshop on Uranium Geochemistry in the Asia-Pacific Region เพ่ือแจ้งให้คณะ
ผู้แทนถาวรไทยประจํากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้ง IAEA ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเสนอ และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการระบุยืนยัน



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

ในหนังสือตอบรับของฝ่ายไทยว่า ไทยจะสามารถให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันแก่บุคคลท่ีมีสิทธิท่ีจะได้รับตามความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิ
และความคุ้มกันของ IAEA เท่านั้น หรือ IAEA ต้องมีหนังสือยืนยันว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ IAEA ทุกคนเข้าข่ายเป็นบุคคลประเภทใด
ประเภทหนึ่งท่ีมีสิทธิท่ีจะได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันตามความตกลงฯ เพ่ือให้ฝ่ายไทยสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องออกหรือแก้ไข
พระราชบัญญัติเพ่ือรองรับพันธกรณีในเรื่องนี้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งรัดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย 
โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และโมเดล 
“ประเทศไทย ๔.๐” และนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์อาเซียน–จีนระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์อาเซียน-จีนระหว่างรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-China 
Centre between the Governments of the Member States of ASEAN and the Government of the People’s 
Republic of China) เพ่ือใช้แทนบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับท่ีลงนามเม่ือปี ๒๕๕๒ ซ่ึงจะหมดอายุลงในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
โดยการขยายอายุบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับปัจจุบันจะทําให้ศูนย์อาเซียน-จีนสามารถดําเนินงานต่อไปได้ และเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งม่ันและความพร้อมของไทยในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์อาเซียน-จีน ซ่ึงมีส่วนช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน 
การศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ท้ังนี้ จะมีการตัดสินใจขยาย
อายุบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับปัจจุบันในระหว่างการประชุมคณะมนตรีร่วม ครั้งท่ี ๖ ในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีนครกวางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                    ๑.๒ ให้สมาชิกคณะมนตรีร่วมของไทยหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีร่วม ครั้งท่ี ๖ 
ร่วมรับรองการขยายอายุบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับปจัจุบัน 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ ในระยะต่อไป ควรเพ่ิมเติมเรื่องกลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์อาเซียน-จีนฯ 
โดยการดําเนินงานควรคํานึงถึงหลักประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตามบทบาทและ
กิจกรรมของศูนย์อาเซียน-จีนฯ ดังท่ีได้ระบุไว้ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนและอียู ในโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียน

จากสหภาพยุโรป เพ่ิมเติม  (ASEAN Regional Integration Support from the EU: ARISE Plus) การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนที่ความคุ้มครองในอาเซียน (Biodiversity Conservation and Management 
of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) และโครงการการใช้ป่าพรุท่ียั่งยืนและการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน 
(Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN: SUPA) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement : FA) สําหรับโครงการ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพ่ิมเติม (ASEAN Regional Integration Support from the EU : 
ARISE Plus) โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนท่ีความคุ้มครองในอาเซียน (Biodiversity 
Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN : BCAMP) และโครงการการใช้ป่าพรุท่ีย่ังยืนและการบรรเทา
หมอกควันในอาเซียน (Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN : SUPA) รวม ๓ ฉบับ โดยหากมี   



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

   กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

ความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อไป 
                    ๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม และให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการ
อาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบต่อความตกลงฯ ท้ัง ๓ ฉบับ และให้
เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลงดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร ์  
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มสมาชิกอาเซียนภายใต้ร่างความตกลงฯ 
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อผูกพันเชิงกฎหมาย โดยเฉพาะเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรจุลชีพ ซ่ึงควรพิจารณาให้ม่ันใจว่า
หากให้การรับรองร่างความตกลงฯ หรือเข้าร่วมด้วย โดยรับเงินเพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรจุลชีพจะไม่ถูกนํามาบังคับใช้กับประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ให้การรับรองหรือเข้าร่วมกิจกรรม         
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  เอกสารสําคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๔ และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค   

ครั้งท่ี ๒๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๔ พร้อมเอกสารแบบ และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรี
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรับรองเอกสารดังกล่าวในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๔ 
ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี ๒๘ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี ๒๘ ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเห็นควรเพิ่มข้อความ      
บางประการในร่างปฏิญญาฯ และร่างแถลงการณ์ฯ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ และร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผล และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๖ 

และการประชุมอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบเอกสาร จํานวน ๔ ฉบับ ซ่ึงจะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting : TELMIN) 
ครั้งท่ี ๑๖ และการประชุมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างท่ี ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้แก่ 
                          ๑.๑.๑ ร่างเอกสารกรอบการดําเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ท่ีเข้มแข็งระหว่างอาเซียนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานร่วมกันเพ่ือส่งเสริมการค้า
ภายในภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงการไหลเวียนของข้อมูล 
                          ๑.๑.๒ ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงลึกระหว่างอาเซียน-จีน ภายใต้ความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาร่วมกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดขอบเขตของแผนงานและกิจกรรมสําคัญ
ระหว่างอาเซียนและจีน ภายใต้ความร่วมมือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะ ๕ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

                          ๑.๑.๓ ร่างปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม ว่าด้วยประชาคมแห่งการเชื่อมโยงนวัตกรรม เป็นเอกสารท่ีแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดําเนินความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้แผนแม่บท 
ASEAN ICT Masterplan 2020 ให้มีความก้าวหน้าด้วยการมียุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 
รวมถึงการรับรองกรอบการดําเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอาเซียน และแผนปฏิบัติการท่ีจะดําเนินโครงการในปี ๒๕๖๐ 
                          ๑.๑.๔ แผนปฏิบัติการภายใต้การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการประชุมสภาหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน ปี ๒๕๖๐ เป็นการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2020 จํานวน ๑๓ โครงการ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
เอกสารดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารท่ีจะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี ๑๖ และการประชุมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ   
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และเครือข่ายการติดตามตรวจสอบ

การตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET) ในการบริหารจัดการข้อกําหนดการให้บริการของสํานักเลขาธิการ 
EANET [Framework between the United Nations Environment Programme (UNEP) and the Acid 
Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET) on Arrangements for UNEP's Provision of 
Secretariat Services to the EANET] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : 
UNEP) และเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (The Acid Deposition Monitoring 
Network in East Asia : EANET) ในการบริหารจัดการข้อกําหนดการให้บริการของสํานักเลขาธิการ EANET (Framework between 
the United Nations Environment Programme (UNEP) and the Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET) 
on Arrangements for UNEP's Provision of Secretariat Services to the EANET) ซ่ึงจัดทําข้ึนทดแทนฉบับเดิมเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและแนวทางการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการ EANET รวมถึง    
การประสานงานร่วมกับประเทศเครือข่ายและศูนย์เครือข่าย EANET โดยมีข้อกําหนดท้ังสิ้น ๑๔ ข้อ และตั้งใจให้มีรูปแบบท่ีไม่ก่อ 
ให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ 
                    ๑.๒ ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือฯ ในระหว่างการประชุม
ระดับรัฐบาล (Intergovernmental Meeting : IG) ครั้งท่ี ๑๘ (IG18) ของ EANET ในระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปล่ียนร่างกรอบความร่วมมือฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ      
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พรอ้มท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาสาระของกรอบความร่วมมือฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเล
อย่างย่ังยืน ในเป้าประสงค์ท่ี ๑๔.๓ ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยผ่านทางความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
ในทุกระดับ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

   กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักร

กัมพูชา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ ๆ ได้แก่ การเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข การเสริมสร้างระบบการส่งต่อข้ามพรมแดน และการเสริมสร้างการประสานงานด้านสาธารณสุขในระดับท้องถ่ินระหว่าง
จังหวัดชายแดน โดยผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวิจัยและการศึกษาร่วมกัน ซ่ึงท้ังสองฝ่ายจะมี    
การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-กัมพูชา (Thailand-
Cambodia Ministerial Meeting on Health Cooperation) ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรงุเทพมหานคร 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง   
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี        
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการนําเสนอท่าทีร่วมของอาเซียนในประเด็นเก่ียวกับเกษตร (ASEAN Common Position on 

Issues Related to Agriculture) ในการประชุม UNFCCC COP 22 และการประชุมท่ีเก่ียวข้องระหว่างวันท่ี ๗-๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างท่าทีร่วมของอาเซียนในประเด็นเกี่ยวกับการเกษตร (ASEAN Common Position on Issues 
Related to Agriculture) สําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๒ 
(United Nation Framework Convention on Climate Change : UNFCCC COP 22) และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันท่ี ๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
                    ๑.๒ มอบหมายให้สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นผู้แทนหลักของประเทศไทยสําหรับ UNFCCC 
(UNFCCC Focal Point) นําท่าทีร่วมของอาเซียนฯ ผนวกเข้ากับท่าทีของประเทศไทยในภาคเกษตร เพ่ือให้คณะผู้แทนท่ีได้มอบหมาย
ให้ปฏิบัติภารกิจเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNFCCC สมัยท่ี ๒๒ นําไปใช้ประกอบในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต่อไป 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีร่วมของอาเซียนฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน ของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

             ๑. การเดินทางไปราชการ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันท่ี ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
                    ๑.๑ การเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี ๙ โดยมี
ประเด็นสําคัญ อาทิ การรับรองแผนดําเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างปี 
๒๕๕๙-๒๕๖๘ การจัดทําปฏิญญาอาเซียนด้านนวัตกรรมเพ่ือให้มีการรับรองโดยผู้นําอาเซียนในปี ๒๕๖๐ การสนับสนุนข้อริเริ่มของ
ประเทศไทยในการขับเคลื่อน ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform เพ่ือพัฒนานวัตกรรม สตาร์ทอัพ 
และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของภูมิภาค การสนับสนุนข้อเสนอเร่ืองทุนการศึกษาของประเทศไทยที่จะให้นักศึกษาในอาเซียนท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมมีโอกาสได้มาศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย 
                    ๑.๒ การหารือระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศมาเลเซีย 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
                ๒. การเดินทางไปราชการ ณ มหานครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
                    ๒.๑ การเข้าร่วมประชุมผู้นํา G20 ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้นําเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของ
ประเทศไทยใน ๒ ปีท่ีผ่านมาใน ๔ ประเด็นท่ีสอดคล้องกับ 4I (Invigoration, Interconnectivity, Innovation และ Inclusiveness) 
ซ่ึงเป็นหัวข้อของการประชุม G20 โดยมีประเด็นสําคัญ ได้แก่ (๑) ความมีชีวิตชีวา (Invigoration) อยู่ระหว่างการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี พร้อมท้ังขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและลดความเหล่ือมล้ําในสังคม (๒) การเชื่อมโยง 
(Interconnectivity) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนของกลุ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์การ    
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และกลุ่มการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของสหประชาชาติ (๓) นวัตกรรม (Innovation) 
ได้สนับสนุนสตาร์ทอัพ (Start Up) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐาน และ (๔) การให้โอกาสท่ีเท่าเทียม 
(Inclusiveness) ในสังคมและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ประเทศไทยกําลังผลักดันอยู่ โดยใช้กลไกของสตาร์ทอัพในการดึงคนรุ่นใหม่
ให้มาสนใจในอาชีพเกษตรกร และการแปรรูปท่ีเกี่ยวเนื่องกับผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึน 
                    ๒.๒ การหารือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน โดยมีประเด็นสําคัญ ได้แก่ การเปิดสํานักงานของสถาบัน
บัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนในประเทศไทย แผนการดําเนินงานของสํานักงานของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนในประเทศไทยในด้าน
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทุนการศึกษา และด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท้ังนี้ ทางสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ 
ได้ขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแกนหลักในการดําเนินการร่วมกับประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปค ครั้งที่ ๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ เมืองเพียวร่า สาธารณรัฐเปรู ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ท่ีประชุมฯ ได้รับรองปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความม่ันคงอาหารเอเปค ในระหว่างการประชุมฯ เพ่ือเป็นแนวทาง 
การดําเนินงานและความร่วมมือในการส่งเสริมความม่ันคงระหว่างสมาชิกเอเปค โดยไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย มีสาระสําคัญ
ประกอบด้วย ๗ หัวข้อหลัก คือ (๑) ความท้าทายและโอกาสสําหรับความม่ันคงอาหารในภูมิภาค (๒) ตลาดอาหารในภูมิภาคและการค้า 
(๓) ความย่ังยืนสําหรับระบบอาหารท่ีมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ (๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (๕) การพัฒนาชนบทและเขตเมือง 
(๖) โครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุน และการบริการเพ่ือความมั่นคงอาหาร และ (๗) การเข้าสู่ระบบอาหารในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยไม่มี
การปรับปรุงแก้ไขปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญหรือมีนัยสําคัญท่ีขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
                ๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ในฐานะผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “การพัฒนาชนบทและเขตเมือง (Rural-Urban Development)” เพ่ือแสดงแนวทางการ
ดําเนินงานความม่ันคงอาหารของประเทศไทยท่ีได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีมีความย่ังยืน คํานึงถึงชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เป็นการจัดการความเส่ียงให้กับเกษตรกร รวมถึงการดําเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านโครงการประชารัฐในการพัฒนา การเกษตรอย่าง
ย่ังยืน ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือยกระดับการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรของไทยในระยะยาว 
                ๓. ประเทศสมาชิกเอเปค ได้แก่ จีน รัสเซีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ได้กล่าวถ้อยแถลงท่ีสําคัญ
เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงอาหาร 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

   กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมเวทีหารือระดับสูงระหว่างหน่วยงานวางแผนระดับประเทศในสมาชิกอาเซียน (ASEAN High-Level 

Development  Planning Conference) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเวทีหารือระดับสูงระหว่างหน่วยงานวางแผนระดับประเทศในสมาชิกอาเซียน 
(ASEAN High-Level Development Planning Conference) ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร 
ตามที่สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่มีการจัดทําวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมี
ช่วงเวลาระหว่างวันท่ี ๒๐-๕๐ ปี ท้ังนี้ เกณฑ์การกําหนดระยะเวลาของยุทธศาสตร์จะข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 
สําหรับแนวทางการกําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว ส่วนใหญจ่ะกําหนดเป็นเป้าหมายสั้น ๆ ท่ีสะท้อนเฉพาะบางมิติของการพัฒนาท่ีต้องการ
มุ่งเน้นให้เด่นชัด และใช้แผนพัฒนาประเทศระยะสั้น (๕ ปี) เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการไปสู่เป้าหมาย อาทิ การกําหนดเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วของมาเลเซียภายในปี ๒๕๖๓ การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุดภายในปี ๒๕๖๓ 
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น ประเทศต่าง ๆ ใช้กลไกในลักษณะของกรรมการระดับชาติ หรือสภาระดับชาติ 
ในการจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาว โดยไม่มีกฎหมายรองรับการนําแผนพัฒนาฯ ระยะสั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีเพียง
กัมพูชาท่ียังไม่เคยมีการจัดทํายุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะยาว แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเริ่มดําเนินการ 
                ๒. การหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) และบริบท
การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค ในภาพรวม แต่ละประเทศได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย SDGs ซ่ึงส่วนใหญ่  
จะมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือกํากับดูแลและรับผิดชอบการขับเคล่ือนตามเป้าหมาย SDGs (ยกเว้นเมียนมาท่ียังให้ความสําคัญ
เฉพาะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบจะประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสีย และมีหน่วยงานวางแผนเป็นผู้ประสานงานหลัก โดยปัจจุบันทุกประเทศยังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นการดําเนินงาน และอยู่ใน
ข้ันตอนการหารือเพ่ือกําหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมสําหรับใช้ในประเทศตนเอง 
                ๓. แนวทางการดําเนินงานต่อไป สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะประสานและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวางแผนของสมาชิกอาเซียนเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน และสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนา
ตามเป้าหมาย SDGs และวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในการผลักดันให้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยในระยะต่อไปการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ
อาจมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นเฉพาะเจาะจงท่ีเป็นประเด็นหลักของการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Summit) ครั้งท่ี ๒ และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
เม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ 
๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) เอกสารวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย ค.ศ. ๒๐๓๐ (๒) ปฏิญญากรุงเทพฯ และแผนปฏิบัติการพิมพ์เขียวระยะ    
๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑) และ (๓) แถลงการณ์บทบาทของเอเชียในการกระตุ้นพลวัตการเติบโตผ่านความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือความ
เชื่อมโยง นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ได้รับทราบข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อผู้นําซ่ึงยํ้าความสําคัญของการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมท้ังสนับสนุนกลไก ACD Connect Business Forum ท่ีเน้นเรื่องการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเอเชียและสนับสนุนให้เอเชียมีความเชื่อมโยงทางการเงินท่ีเข้มแข็งด้วย FinTech และ Infrastructure Financing และ
มอบหมายส่วนราชการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอในการติดตามและผลักดันผลการประชุมฯ 
๘ ด้าน ได้แก่ ความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร น้ํา และพลังงาน ความเชื่อมโยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาท่ีท่ัวถึงและย่ังยืน การหารือเกี่ยวกับ
กลไกของสํานักเลขาธิการ ACD และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนผ่านกลไก ACD Connect Business Forum  
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการนําเอาเทคโนโลยีจากโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ 
มาผลักดันสู่คณะทํางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ ACD การจัดต้ังคณะทํางานย่อยด้านความเชื่อมโยงทาง
การเงินกับประเทศในกลุ่ม ACD โดยไทยสามารถเสนอโครงการสําคัญ (Flagship Project) เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานในเสาหลักนี้ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

รวมท้ังการมีเวทีท่ีเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือผลักดันความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์และทันการณ์ต่อพลวัต
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เป็นแนวคิดริเริ่มท่ีดีและน่าจะสนับสนุนให้ดําเนินการต่อไปในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๒๒ และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และการแก้ไขแถลงการณ์ร่วม ซ่ึงการประชุมจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๓ กันยายน 
๒๕๕๙ ณ จังหวัดพังงา โดยมีความก้าวหน้าในการดําเนินการเกี่ยวกับ (๑) การจัดทําวิสัยทัศน์ระยะยาว (๒๐ ปี) และแผนดําเนินงาน
ระยะ ๕ ปี แผนท่ี ๓ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (๒) ความร่วมมือกับสภาธุรกิจ IMT-GT (๓) เครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT-GT UNINET      
(๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน (๕) โครงการสําคัญอ่ืน ๆ และ (๕) ความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย และสํานักเลขาธิการอาเซียน     
ท้ังนี้ ในส่วนของการแก้ไขแถลงการณ์ร่วมได้มีการปรับปรุงประเด็นเพ่ิมเติมเล็กน้อยจากร่างแถลงการณ์ร่วมท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนของแถลงการณ์ และส่งผลให้
การประสานงานท้ังในระดับปฏิบัติและในระดับนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ
ตามผลการประชุมฯ ต่อไป ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และในคราวต่อไปให้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทําตารางมอบหมายภารกิจเฉพาะกรณีท่ีมีประเด็นภารกิจใหม่ 
โครงการใหม่ หรือระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพิ่มเติม 

                 ๒. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามแผนงานพัฒนาตามกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เช่น แผนงาน IMT-GT และแผนงาน GMS รวมท้ังให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณานําแผนงาน/โครงการดังกล่าวมาประกอบการ
วางแผนพัฒนาโครงการภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ ๒๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งท่ี ๒๓ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การดําเนินงานและความร่วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขงภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ลุ่มแม่น้ําโขงอย่างย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ เช่น การกําหนดให้สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง (Mekong River Commission 
Secretariat : MRCS) มีท่ีต้ังเหลือ ๑ แห่ง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และกําหนดให้ศูนย์บริหารจัดการและบรรเทาอุทกภัยระดับ
ภูมิภาคประจําอยู่ ณ กรุงพนมเปญ เช่นเดิม การเพ่ิมพูนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน-เมียนมา) แผนการดําเนินงานประจําปี 
ค.ศ. ๒๐๑๗ ระเบียบปฏิบัติการใช้น้ําและบทเรียนจากกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า กรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ําไซยะบุรี และ
ดอนสะโฮง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ําจากคณะกรรมาธิการ
แม่น้ําโขงให้แก่ประเทศสมาชิก ค.ศ. ๒๐๑๗ เป็นต้น ท้ังนี้ การประชุมดังกล่าวจะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ เมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                ๒. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ตามประเด็นในกรอบการหารือ
สําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งท่ี ๒๓ เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานและความร่วมมือเป็นไปตาม
พันธกรณีของความตกลงฯ 
 
มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร 

อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

   กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินความร่วมมือด้านการเกษตร รวมท้ังเป็นกลไกในการอํานวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรและ
แกไ้ขปัญหาทางเทคนิคระหว่างกัน โดยมีเนื้อหาสาระเป็นการระบุถึงขอบเขตความร่วมมือท่ีท้ังสองฝ่ายกําหนดไว้ เช่น การแลกเปลี่ยน
นักวิชาการและนักวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูล การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา และการประชุมในเรื่องท่ีมีความสนใจร่วมกัน 
เป็นต้น ท้ังนี้ จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างการประชุม Building Ocean Health : Sharing experiences to move 
towards sustainable fisheries management ระหว่างวันท่ี ๒๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตร อาหาร และ
กิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ไม่จําเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ สําหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมท้ังรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในคร้ังนี้ต้องไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมดําเนินโครงการของรัฐ
ในอนาคต 
                ๔. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการเขา้ร่วมประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการเข้าร่วมประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๘ ของนายกรัฐมนตรี ในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านกายภาพในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง ประเทศสมาชิกเน้นยํ้าความสําคัญการพัฒนาความเชื่อมโยง เช่น การพัฒนาให้ระเบียงคมนาคมเป็นระเบียงเศรษฐกิจ 
เป็นต้น โดยไทยได้ขอให้ญี่ปุ่นพิจารณาให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านท้ังทางบก 
อากาศ ทะเล และราง (๒) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ท่ีประชุมมุ่งเน้นความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมห่วงโซ่การพัฒนาระดับโลกและระดับภูมิภาค ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม 
โดยไทยได้เน้นยํ้าความพร้อมการดําเนินโครงการในรูปแบบไตรภาคีร่วมกับญี่ปุ่นเพ่ือให้ความช่วยเหลือประเทศท่ีสามในลุ่มน้ําโขง 
และ (๓) ความม่ันคงในภูมิภาค ท่ีประชุมเน้นยํ้าความสําคัญของสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยญี่ปุ่นและเวียดนามมีท่าที
ชัดเจนในการขอให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมสนับสนุนข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติซ่ึงกําหนดมาตรการ   
ควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ และสนับสนุนให้การดําเนินการใด ๆ ในทะเลจีนใต้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวง   
การต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกําหนด
บทบาทของไทยในฐานะหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาร่วมกับญี่ปุ่น ควรเป็นบทบาทท่ีสนับสนุนนโยบายการพัฒนาที่สําคัญของไทย อาทิ 
นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย S-Curve และนโยบาย Thailand plus 1 ของญ่ีปุ่น รวมท้ังการดําเนินงาน
ตามกรอบความร่วมมือฯ ควรมุ่งเน้นประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยหลีกเลี่ยง
ประเด็นท่ีมีความอ่อนไหวและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสันติภาพ โดยเฉพาะในทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี นอกจากนี้ 
กระทรวงการต่างประเทศควรหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนการดําเนินการท่ีชัดเจน และกําหนด
แผนการติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการท่ีเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ASEAN  Ministerial Conference on 

Cybersecurity) และงาน Singapore International  Cyber Week 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ASEAN Ministerial 

Conference on Cybersecurity) และงาน Singapore International Cyber Week ระหว่างวันท่ี ๙-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙        
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมสัมมนาและงานนิทรรศการ GovernmentWare (GovWare) มีประเด็นสําคัญ ได้แก่ การสร้าง     
ความตระหนักรู้ในระดับผู้นําประเทศ การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและระหว่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย   
ในการรับมือกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานสากลในการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ     
ความจําเป็นของการมีหน่วยงานหรือบุคคลเพ่ือการติดต่อประสานงานท่ีเกี่ยวข้อง การส่งเสริมมาตรฐานสากล การสร้างมาตรการ
เพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ASEAN Ministerial Conference on 
Cybersecurity) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีอาเซียน ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การกําหนด
ทิศทางของยุทธศาสตร์และนโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศของอาเซียน การกําหนดลําดับความสําคัญของขอบเขต
การดําเนินงานด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศในอาเซียน การหลอมรวมความร่วมมือด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
ในอาเซียนให้มีความใกล้ชดิมากย่ิงข้ึน และการพิจารณาองค์ประกอบสําคัญท่ีจะรวมไว้ในยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศของอาเซียน โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็น
การกําหนดลําดับความสําคัญของขอบเขตการดําเนินงานด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศในอาเซียน ซ่ึงต้องคํานึงถึงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กฎหมาย กฎระเบียบ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ และระดับการพัฒนาท่ีแตกต่างกันของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึง
สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในทุกระดับในการรับมือกับภัยคุกคามผ่านเวทีหารือ การจัดฝึกอบรม และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
                ๓. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศ
ของสิงคโปร์ โดยเสนอให้เพ่ิมเติมสาขาความร่วมมือด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศเข้าไปเป็นสาขาท่ี ๑๔ ภายใต้กรอบ
การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย-สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme : CSEP) รวมท้ังหารือ
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมาเลเซีย โดยประเด็นท่ีมีการหารือมุ่งเน้นการตระหนัก
ถึงความสําคัญของการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 
                ๔. การศึกษาดูงาน ณ สํานักงานองค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) ด้านนวัตกรรม (The INTERPOL 
Global Complex for Innovation : IGCI) ซ่ึงจะเป็นศูนย์กลางการประสานงานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยคณะผู้แทน     
ได้เย่ียมชมอาคารและศูนย์ต่าง ๆ ของ IGCI พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการทํางานของ INTERPOL 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๖ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยท่ี ๒๖ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี 
ระหว่างวันท่ี ๒๙ กันยายน-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ประเทศไทยได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์เป็นสมัยท่ี ๑๐ โดยได้รับคะแนนเสียงจํานวน 
๑๐๒ คะแนน จัดอยู่ในลําดับท่ี ๒๕ จากจํานวนสมาชิก ๔๐ ประเทศ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อม่ันของประเทศสมาชิกสหภาพสากล
ไปรษณีย์ท่ีไว้วางใจให้ไทยเป็น ๑ ใน ๙ ประเทศ ในภูมิภาค Southern Asia and Oceania รวมท้ังเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าท่ี    
ท่ีผ่านมาของไทยในสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ 
                ๒. ประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ท่ีเข้าร่วมประชุมได้ลงนามรับรองกรรมสารสุดท้าย (Final Act) ท่ีเป็นเอกสาร
ท่ีแสดงผลการประชุม โดยได้รวบรวมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสหภาพสากลไปรษณีย์ รวมทั้งแผนงานในการบริหารจัดการ
องค์กรของสหภาพสากลไปรษณีย์ สําหรับช่วง ๔ ปีข้างหน้า 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

   กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

                ๓. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะได้นําอนุสัญญาสากลไปรษณีย์ท่ีได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในส่วนท่ีว่าด้วยการให้บริการ ซ่ึงประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการให้ 
บริการไปรษณีย์ระหว่างกัน และระเบียบข้อบังคับท่ีได้มีการปรับเปลี่ยนจากการประชุมใหญ่ฯ มาทบทวนเพ่ือดําเนินการจัดทํา
ไปรษณียนิเทศฉบับใหม่ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการเข้าร่วมประชุม The 15th Asia-Pacific Conference of German Business (APK) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม The 15th Asia-Pacific Conference of German Business 
(APK) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ มีประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ 
                ๑. การเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรัฐมนตรี Ministers’ Dialogue มีการเจรจาในหัวข้อต่าง ๆ 
ได้แก่ (๑) การรับมือจากผลกระทบของเศรษฐกิจจากความซับซ้อนของการค้าโลกและโลกาภิวัตน์ รวมทั้งข้อกังวลเกี่ยวกับ FTA      
ท่ีส่งผลให้การเจรจาความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศไม่คืบหน้า (๒) นโยบาย One-Belt-One-Road (OBOR) หรือ Belt-and-
Road (BAR) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะส่งผลกระทบหรือสร้างประโยชน์อย่างไรกับระบบเศรษฐกิจโลก (๓) ความเสี่ยงสําหรับ
ผู้ประกอบการยุโรปท่ีประสงค์จะไปลงทุนในเอเชีย เช่น ข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ และ (๔) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ Mega Trend เรื่อง Industry 4.0 และ Digitization รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีความเห็นว่า ไทยได้เตรียม
ความพร้อมโดยการนําความคิด Industry 4.0 ของเยอรมนีมาเป็นแนวทางวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ท่ีเรียกว่า THAILAND 
4.0 โดยการปฏิรูปโครงสร้างทุกภาคส่วนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และ Digitization ในการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ 
                ๒. การหารือร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับเยอรมนี (Bilateral Meeting) ภาคเอกชนผู้ผลิตรถยนต์เยอรมนีได้สนใจ
ลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ต้องการขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของไทยเรื่องการส่งเสริมการผลิตเพ่ือส่งออก ซ่ึงไทย
ได้มีการพิจารณาสิทธิประโยชน์การลงทุนสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แต่ยังไม่มีการอนุมัติเป็นทางการ เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การหารือร่วมกับนักลงทุน รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ เช่น เขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี (Free Zone) ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท BMW 
และอยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขและปรับกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นและ
การจํากัดสัดส่วนของชาวต่างชาติ รวมท้ังกําลังศึกษาเพ่ือปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการลงทุนของต่างชาติในภาคการค้ามากข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๑ 

และร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ 
(GMS) ครั้งที่ ๒๑ ณ จังหวัดเชียงราย 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

             ๑. ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ 
(GMS) ครั้งท่ี ๒๑ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช การทบทวนผลสําเร็จของการดําเนินงานแผนงาน GMS และทิศทางของ GMS ในอนาคต ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ก่อนมีการรับรอง ให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําแผนงาน GMS ของไทยร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวโดยไม่มีการลงนาม ในการประชุม
ระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี ๒๑ ในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงราย 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเก่ียวกับความม่ันคงทางนิวเคลียร์ สําหรับการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยความม่ันคง

ทางนิวเคลียร์ ระหว่างวันท่ี ๕-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Draft Ministerial Declaration) สําหรับการประชุม
นานาชาติว่าด้วยความม่ันคงทางนิวเคลียร์ ซ่ึงเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้แทนรัฐสมาชิกทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ท่ีเข้าร่วมการประชุมฯ และระบุแนวทางเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านความม่ันคงทางนิวเคลียร์ในอนาคต โดยเน้นยํ้าให้รัฐสมาชิกเห็นความสําคัญของการดําเนินงานด้านความม่ันคง
ทางนิวเคลียร์ ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ รวมท้ังความร่วมมือระหว่างกันท้ังในระดับ
ทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงทางนิวเคลียร์ในด้านต่าง ๆ 
                    ๑.๒ เห็นชอบท่ีประเทศไทยจะรบัรองร่างปฏิญญาฯ ในท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมนานาชาติว่าด้วย
ความม่ันคงทางนิวเคลียร์ ระหว่างวันท่ี ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ และเป็นผู้รับรองร่างปฏิญญาฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติท่ีเห็นควรใช้โอกาสน้ีเพ่ือยํ้า
ความมุ่งม่ันของประเทศไทยที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพ่ือรักษาโลก
ให้ปลอดภัยจากนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี โดยไม่ให้ตกอยู่ในการครอบครองของกลุ่มก่อการร้าย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
  กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖

๓. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ต้ังแต่วันท่ี    

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 
๖ เดือน ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ วงเงินชดเชยรวมท้ังสิ้น ๒,๒๖๘ ล้านบาท โดยให้สํานักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป 
ประกอบด้วย 
                          ๑.๑.๑ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทางดําเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดา จํานวน ๘๐๐ คันต่อวัน ใน ๗๓ เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงิน จํานวน ๑,๗๘๓ ล้านบาท 
                          ๑.๑.๒ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น ๓ ดําเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น ๓ เชิงสังคม จํานวน ๑๕๒ ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น ๓ ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์ 
จํานวน ๘ ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงิน จํานวน ๔๘๕ ล้านบาท 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการนําระบบต๋ัวร่วมมาใช้ในการเชื่อมการเดินทางสาธารณะของประชาชน 
อย่างครบวงจรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. และ รฟท. เร่งรัดการดําเนินการจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่าย
จากการดําเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางท่ีเกิดข้ึนจริงผ่านคณะกรรมการการตรวจสอบ
ท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการดังกล่าว
ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงต่อไป รวมถึงรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามมาตรการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยด่วนด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐท่ีเห็นควรให้กระทรวงคมนาคม 
โดย ขสมก. และ รฟท. จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสมอย่างประหยัด โดย
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับเสนอขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการดังกล่าวตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง และ   
ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรเร่งดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (Post Audit) ของข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้
น้อยให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ พร้อมท้ังให้กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อม      
ในการออกบัตรให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยสําหรับลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ให้สามารถ    
เริ่มดําเนินการได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดไว้ นอกจากนี้ ควรมีการเร่งดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการโดยเร็ว ท้ังนี้ การดําเนินการทุกข้ันตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้คณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางในภาพรวมท้ังระบบ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ตามมาตรการใหม่) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้สามารถเริ่มใช้ได้ทันภายในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สําหรับ
ผู้มีรายได้น้อยท่ีไม่ใช่เกษตรกร ซ่ึงมีเงื่อนไขและวิธีการดําเนินการสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย    
ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อดําเนินมาตรการฯ จํานวน 
๑๒,๗๕๐ ล้านบาท และรับทราบกรณีกระทรวงการคลังจะใช้วิธีการโอนเงินท่ีเสนอมาในคร้ังนี้สําหรับการโอนเงินให้แก่เกษตรกรผู้มี
สิทธ์ิตามมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณากําหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างย่ังยืนและได้รับประโยชน์ในระยะยาว การติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐเพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชนท่ีมีรายได้น้อยอย่างแท้จริง การแบ่งชั้นรายได้ให้มีความถ่ีมากข้ึน การกําหนดระดับ
อัตราเงินช่วยเหลือให้เหมาะสมกับแต่ละชั้นรายได้ รวมท้ังการดําเนินมาตรการท่ีเสริมสร้างความย่ังยืนและยกระดับการดํารงชีวิต
ประจําวันของผู้มีรายได้น้อย และนําฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยไปประกอบการศึกษาพฤติกรรมของผู้มีรายได้น้อย ท้ังในด้านจํานวน
ตัวบุคคลและท่ีอยู่ของผู้มีรายได้น้อยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับการกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมในการดูแลและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย สําหรับงบประมาณในการดําเนินมาตรการฯ จํานวน ๑๒,๗๕๐ ล้านบาท เห็นควร
ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน 
โดยรัฐบาลจะชาํระคืนเงินต้นและต้นทุนเงินให้กับธนาคารดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา
ของ ๔ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ ๑ ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ผู้มีรายได้น้อยในภาคเกษตร
ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยให้ธนาคารท้ัง ๓ แห่งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม เพ่ือชดเชยต้นทุนเงิน
ในอัตราดอกเบี้ย (FDR) บวกร้อยละ ๑ ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินมาตรการดังกล่าวในภาพรวม ท้ังในด้านผล
การดําเนินการและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของ
ประเทศ และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง 
การเสนอเร่ืองเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเสนอโครงการท่ีต้องขอ
อนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
   

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    

                   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. .... 

             คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรา่งกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับท่ีอับอากาศ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับท่ีอับอากาศ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับท่ีอับอากาศ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขท่ีขอเพ่ิมความหมายของที่อับอากาศ รวมทั้งเพ่ิมสาระสําคัญบางประการในหมวด ๑ บทท่ัวไป 
ข้อ ๔ หมวด ๒ มาตรการความปลอดภัย ข้อ ๖ หมวด ๒ ข้อ ๑๐ และหมวด ๓ ข้อ ๑๘ (๒) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
  กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
                   เรื่อง  การกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างข้ันตํ่า (ฉบับท่ี ๘) ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันตํ่า ปี ๒๕๖๐ โดยเพ่ิมอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าข้ึน ๕-๑๐ บาท/วัน จํานวน ๖๙ จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค และ
คงอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าไว้ท่ี ๓๐๐ บาท/วัน จํานวน ๘ จังหวัด ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือให้มีผลใช้บังคับต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    

                   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 
บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. .... 

                  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ในการทํางาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล 
และการข้ึนทะเบียน เพ่ือให้นายจ้างและเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานดําเนินการ อันจะเป็นกลไกสําคัญในการกํากับดูแล 
และบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การเพ่ิมเติมคําจํากัดความ เพ่ิมข้อความ เพ่ิมรายละเอียด ตลอดจน
แก้ไขหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บางประการ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

 
 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม

ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ [ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 
คณะรฐัมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับ
เงนิได้เป็นจํานวนร้อยละ ๑๐๐ ของรายจ่ายท่ีได้จ่ายเพื่อการจ้างผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ข้ึนไปเข้าทํางาน ท้ังนี้ เฉพาะรายจ่าย
ท่ีได้จ่ายเพื่อการจ้างผู้สูงอายุในส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจํานวนลูกจ้างในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ตามท่ีกระทรวง 
การคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
การทบทวนมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีทักษะ (รายได้มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน) และสามารถ
ทํางานได้ เพ่ือป้องกันการขาดแคลนแรงงานทักษะเฉพาะด้าน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. เห็นชอบมาตรการการสร้างท่ีพักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) โดยให้กระทรวงการคลังหารือร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และให้รับข้อสังเกตของกระทรวงมหาดไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
อาทิ การนําท่ีราชพัสดุมาสร้างท่ีพักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ต้องพิจารณาความเหมาะสมทางผังเมืองในการกําหนดพ้ืนท่ีพักอาศัย 
และโดยท่ีมาตรการดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดท่ีชัดเจน โดยการสร้างท่ีพักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุบนท่ีราชพัสดุเป็นการดําเนินการ



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ส่วนการสร้างท่ีพักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุบนพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีให้นําหลักการของ
โครงการบ้านม่ันคงและบ้านประชารัฐมาใช้นั้น จะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมดําเนินการด้วย ดังนั้น ในการดําเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว กระทรวงการคลังจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป ไปพิจารณาด้วย 
                ๓. เห็นชอบมาตรการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) โดยให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อาทิ 
การให้สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สําหรับผู้สูงอายุ ธนาคารควรมีกระบวนการคัดกรองการให้
สินเชื่อท่ีระมัดระวังเป็นพิเศษ และควรคํานึงถึงความจําเป็นในการใช้จ่ายของลูกหนี้ และควรติดตามดูแลคุณภาพของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด 
รวมถึงควรกําหนดให้เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service Account : PSA) เพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการ 
นอกจากนี้ ท้ังภาครัฐและสถาบันการเงินควรมีแนวทางให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์ Reverse Mortgage เพ่ือให้ผู้กู้    
มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และควรพิจารณาให้ผู้ท่ีอยู่ในท่ีอยู่อาศัยเดียวกับผู้กู้สามารถเป็นผู้กู้ร่วม
ในสินเชื่อดังกล่าวได้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. เห็นชอบในหลักการบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญ และอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
บําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแห่งชาติทําหน้าท่ีกําหนด
นโยบายและทิศทางของระบบบําเหน็จบํานาญในภาพรวมให้สอดคล้องกัน และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ เพ่ือให้มีระบบการออมเพื่อการดํารงชีพยามชราภาพ
เพียงพอหลังเกษียณครอบคลุมลูกจ้างท้ังระบบ รวม ๒ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อาทิ การส่งเงินเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติควรเป็นอัตราร้อยละคงท่ีตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกและสามารถเพิ่มอัตรา
การสะสมได้ตามความประสงค์เช่นเดียวกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือไม่ การขยายเงื่อนไขการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้รวมถึงแรงงานท่ีอยู่ในระบบบําเหน็จบํานาญอ่ืนอยู่แล้ว โดยนายจ้างไม่ต้องสมทบทุน 
และความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในฐานะนายจ้างของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
นอกจากนี้ การจัดต้ังกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติควรพิจารณาถึงความซํ้าซ้อนกับกองทุนท่ีมีอยู่เดิม เช่น กองทุนประกันสังคม 
โดยอาจปรับปรุง พัฒนา และฟื้นฟูกองทุนท่ีมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนแทนการจัดต้ังกองทุนเพ่ิมใหม่ ไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ท้ังนี้ ให้ยกเว้น
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดต้ัง
หนว่ยงานของรัฐ) 
                ๕. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
แห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๖. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปดําเนินการเกี่ยวกับการมีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การบริหารกิจการของกองทุนสํารองเล้ียงชีพและกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการเพ่ือให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน
อย่างเหมาะสมต่อไป รวมท้ังให้รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดบทบัญญัติเพ่ิมเติมเรื่องการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนเขต
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยตนเอง ซ่ึงจะ
เป็นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการขับเคลื่อนงานของสภาเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในร่างมาตรา ๖ วรรคสอง (๔) เกี่ยวกับแนวทาง    
ในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในเรื่องการจัดการศึกษา   



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
  กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐

เพ่ือพัฒนาเด็กพิการ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้ได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือใดทางการศึกษา ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งได้กําหนดเรื่องสิทธิของคนพิการ และหน้าท่ีของสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาสําหรับ   
คนพิการไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การกําหนดแนวทางการดําเนินการเรื่องดังกล่าว
ควรคํานึงถึงความสอดคล้องของกฎหมายท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ทันภายในกําหนดเวลาต่อไป 
 
 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกลํ้าเขตป่าสงวน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชําระราคาและค่าทดแทนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขต

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

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชําระราคาและค่าทดแทนท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชําระราคาและ    
ค่าทดแทนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ท่ีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดซ้ือ โดยให้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้ ส.ป.ก. 
ปรับปรุงกฎหมายการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในส่วนท่ีเกี่ยวกับการชําระเงินให้สอดคล้องกับหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี    
เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ท่ีเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment Master Plan) ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่   
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร และส่งเสริม e-Payment ในทุกภาคส่วน รวมท้ังควรกําหนด
เป้าหมายการดําเนินงานให้เหมาะสมและชัดเจนสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมท้ัง
จัดทําแผนท่ีจะดําเนินงานในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงาน สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นํา “โรงเรียนประชารัฐ” 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นํา 
“โรงเรียนประชารัฐ” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
                ๑. การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ คณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนประชารัฐได้ดําเนินการ
ตามแผนการพัฒนาโรงเรียนท่ีวางไว้ ได้แก่ (๑) การจัดทําเว็บไซต์ www.pracharathschool.go.th และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้กับโรงเรียน (๒) ดําเนินการกําหนดนโยบายและออกแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ให้นักเรียนมีการพัฒนาใน ๓ ด้าน คือ ด้านส่งเสริมคุณธรรม ความดี และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ และด้านพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในวิชาหลักและกิจกรรมเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (๓) 
การจัดหลักสูตรและอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะสําหรับผู้นําสถานศึกษาและครู (๔) การจัดทําระเบียบและเร่งรัดให้โรงเรียน
จัดต้ังกองทุนโรงเรียนประชารัฐประจําโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ (๕) การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ
สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยี Mega Trends ได้แก่ Bio, Nano, Digital และ Robotics เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของ
ภูมิภาค 
                ๒. การสนบัสนุนโครงการโรงเรียนประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดทําโครงการผู้นําเพ่ือการพัฒนาการศึกษา
ท่ีย่ังยืน ซ่ึงก่อต้ังโดยบริษัทเอกชนชั้นนําของประเทศไทย ๑๒ บริษัท เพ่ือกํากับ ติดตามให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างย่ังยืน 
และจัดทําตัวชี้วัดสําหรับใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนประชารัฐท้ังหมด ๑๗ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดสําหรับนักเรียน    
ครู และสถาบัน) 
                ๓. แผนการดําเนินงานในระยะต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนในระยะแรก จํานวน ๓,๓๔๒ โรงเรียน และนํามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนท่ีมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน โดยนํามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนท่ีจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาสู่โครงการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไปจนครบ ๗,๔๒๔ 
โรงเรียน 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 
 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบ

อาชีพได้หลากหลาย 
 
 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง

แรงงานที่มีทักษะ 
 
 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพฒันาครูทีม่ีคุณภาพ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

  ๔.๗ ทะนบํุารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....   
          คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... 
ไปหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้ได้ข้อยุติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับงบประมาณ (สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อหนี้ผูกพัน
ก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา จํานวน ๒๐๑,๕๐๐ บาท ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๒. ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐท่ีเห็นควรกํากับดูแลเจ้าหน้าท่ีในการประสานงานมิให้เกิดความคลาดเคลื่อน เพ่ือเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของ
ประเทศในส่วนรวม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๑ [The Silk Road 
(Dunhuang) International Cultural Expo] ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และงานมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติเสฉวน ครั้งท่ี ๓ (The 3rd Sichuan International Travel Expo) ในวันท่ี 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีเปิดและปิดงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๑ 
และรับรองปฏิญญาตุนหวง ซ่ึงมุ่งเน้นให้มีการเจรจา แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงปฏิญญาสากลว่าด้วย    
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเข้าร่วมการประชุมสุดยอด (Summit Meeting) และการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี      
(The Ministerial Round Table Conference) ภายใต้หัวข้อ “การยืนหยัดเพ่ือสันติภาพและความร่วมมือในการจัดต้ังกลไกใหม่
ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศตามแนวเส้นทางสายไหม” ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เน้นยํ้าจุดยืนความร่วมมือ
ด้านข้อมูล การอนุรักษ์ และการพัฒนา เพ่ือมุ่งสู่การสร้างความย่ังยืนของประเทศตามแนวเส้นทางสายไหม นอกจากนี้ ได้เข้าร่วม
หารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เกี่ยวกับนโยบายงานด้าน
วัฒนธรรมของท้ังสองประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ และความร่วมมือทางด้านหอสมุดและ
พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติเสฉวน ครั้งท่ี ๓ 
ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติเอ่อเหมยซาน ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศ Guest of Honor ประเทศแรก 
 
 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง รายงานการดําเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน

ศิลปินแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดําเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม

และสนับสนุนศิลปินแห่งชาติ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การจัดทํากฎหมายเพ่ือกําหนดมาตรการในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ การเพ่ิม
วงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัว จาก ๔๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
การปรับเพ่ิมเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ศิลปนิแห่งชาติ จากเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท และการกําหนด
มาตรการลดหย่อนภาษีจํานวน ๒ เท่า สําหรับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม 
                ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพ้ืนบ้าน เช่น จัดทําโครงการมหกรรมการแสดงพ้ืนบ้าน ๔ ภาค 
เพ่ือน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์อัครศิลปิน เพ่ือถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สนับสนุนงบประมาณให้สมาคมเครือข่ายศิลปินพ้ืนบ้าน จํานวน ๗ แห่ง ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดกิจกรรมการอบรม การถ่ายทอด
การแสดงพื้นบ้าน โดยมีศิลปินพ้ืนบ้านแขนงต่าง ๆ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณ     
ให้สํานักงานวัฒนธรรมนําคณะนักแสดงพ้ืนบ้านแสดงในงานต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการออกหนังสือเดินทางฉบับสีน้ําเงินให้แก่ศิลปิน กรณีเดินทางไปเผยแพร่ผลงานหรือไปแสดงในต่างประเทศร่วมกับ
คณะของทางราชการ เป็นต้น  
                ๓. แนวทาง/แผนการดําเนินการต่อไป แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ (๑) ระยะสั้น เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะจัดต้ัง
สมาคมศิลปินพ้ืนบ้านจากเดิม ๔ สมาคม เป็น ๗ สมาคม จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการอุดหนุนศิลปินแห่งชาติและศิลปินพ้ืนบ้าน 
เป็นต้น (๒) ระยะกลาง เช่น นําศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพ้ืนบ้าน เผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีรู้จักในต่างประเทศ การดําเนินการขอลดหย่อน
ภาษีสําหรับการจ้างศิลปินพ้ืนบ้านทําการแสดง และ (๓) ระยะยาว ได้แก่ การหาพ้ืนท่ีและตลาดในการจ้างงานสําหรับศิลปิน และ
การจัดต้ังองค์กรดูแลศิลปินโดยเฉพาะ เป็นต้น 
 
 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 
 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี 
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               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 
 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซํ้า  
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีคณะกรรมการ 
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ ในการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้านการกีฬา รวมท้ังกํากับ
ดูแลและติดตามการดําเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านนโยบายและการบริหารการกีฬาของประเทศมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
สูงข้ึน ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของสํานกังบประมาณเกี่ยวกับการกําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ตามร่างมาตรา ๑๘(๘) มีอํานาจในการกํากับ 
ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อาจจะเป็นการสร้างข้ันตอนและเพ่ิมความซับซ้อน    
ท่ีเกินความจําเป็น เนื่องจากกองทุนฯ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยทําหน้าท่ีในการบริหาร
และควบคุมอยู่แล้ว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีวิสัยทัศน์ให้การกีฬา
เป็นส่วนสําคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสําคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกําลังกายและการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 
(๒) การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกําลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา (๓) การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอด
เพ่ือความสําเร็จในระดับอาชีพ (๔) การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสําคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (๕) การพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และ (๖) การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ ตามท่ี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ  
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีเห็นว่า (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๖ 
ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้นักกีฬานําวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ด้วยการแสดงออกถึงความเป็นไทย เช่น การย้ิม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
 กองบริหารงานสารสนเทศ 

๓๕ 

ขอโทษ และส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในขบวนพาเหรดท้ังพิธีเปิดและพิธีปิดงานการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและนานาชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ในส่วนของการดําเนินภารกิจ/กิจกรรมต่าง ๆ ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๖ ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป รวมท้ังเม่ือมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว 
ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๖ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไปด้วย 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 
 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

และสาธารณสุข 
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              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ในด้านการใช้จ่าย 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีปริมาณการส่งออก และดัชนีปริมาณการนําเข้าขยายตัวร้อยละ ๐.๕ ร้อยละ ๔.๐ และร้อยละ ๙.๑ 
ตามลําดับ ขณะที่ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงร้อยละ ๐.๒ ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๖.๔ 
ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร และจํานวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ ๖.๙ และร้อยละ ๔.๓ ตามลําดับ และเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ในด้านการใช้จ่าย เครื่องชี้วัดด้านการใช้จ่ายส่วนใหญ่ขยายตัวท้ังดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน การส่งออก และการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว ขณะที่
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับตํ่า ดุลการค้า
และดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 

                 ๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยรวมเริ่มปรับตัวดีข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนก่อน แม้ว่า
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ยูโรโซน และจีนจะยังคงชะลอตัว ในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ และยังเผชิญแรงกดดันจาก
ภาวะเงินฝืดท่ียาวนาน ส่งผลให้ประเทศสําคัญ ๆ ยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสามของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙–๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสามของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙-๒๕๕๐ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสท่ีสามของปี ๒๕๕๙ ขยายตัวร้อยละ ๓.๒ รวม ๙ เดือนแรกของ
ปี ๒๕๕๙ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๓.๓ เร่งข้ึนจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือน การส่งออกบริการและสินค้า และการลงทุนภาครัฐขยายตัวดีข้ึน นอกจากนี้ การผลิตทุกภาคโดยเฉพาะสาขาการโรงแรม
และภัตตาคารปรับตัวดีข้ึน และการผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัวคร้ังแรกในรอบ ๘ ไตรมาส 
                ๒. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับตํ่าร้อยละ ๐.๙ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๓ บัญชีเดินสะพัดเกินดุล ๑๐,๒๙๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๓๕๘,๖๒๘ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒ ของ GDP 
เงินทุนสํารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ อยู่ท่ี ๑๘๐.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมูลค่าท้ังสิ้น ๕,๙๔๙,๓๓๐.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ของ GDP 
                ๓. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๒ ปรับตัวดีข้ึนจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘      
ในป ี๒๕๕๘ โดยการส่งออกสินค้าและบริการ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนรวมมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ ๓.๒ ร้อยละ ๓.๐ 
และร้อยละ ๓.๐ ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้ออยู่ท่ีร้อยละ ๐.๒ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๑๑.๓ ของ GDP 
                ๔. เศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๐ มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ ๓.๐-๔.๐ ปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘ 
และร้อยละ ๓.๒ ในปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีข้อจํากัดและปัจจัยเสี่ยง
จากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก 
                ๕. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในช่วงท่ีเหลือของปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ ควรให้ความสําคัญกับ (๑) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (๒) การรักษาแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยว (๓) การสนับสนุนและ
เร่งรัดการส่งออกให้สามารถกลับมาขยายตัว (๔) การฟ้ืนฟูเกษตรกรและการเตรียมมาตรการรองรับการขยายตัวของการผลิต    
ทางการเกษตร และ (๕) การสร้างความเชื่อม่ันและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน 

  
 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

 ๖.๒ สานตอ่นโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    

       เรื่อง  ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น รายการตามท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ      
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ (กระทรวงมหาดไทย) 

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๒๑๐,๕๒๑,๙๘๙ บาท เพ่ือดําเนินรายการตาม
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีความจําเป็นต้องดําเนินการต่อ จํานวน ๘๓ รายการ ตามท่ีกระทรวง 
มหาดไทยเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    

       เรื่อง  แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายท่ีมีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ยกเว้นรายการท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ 
หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ท่ีไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน
พิจารณาระงับการดําเนินการ และให้นํางบประมาณไปดําเนินการรายการอ่ืนตามท่ีกําหนดในข้อ ๑.๓ หรือหากเห็นว่ามีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนั้นต่อไป ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และเร่งดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๒ 
                    ๑.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนรายการท่ีเป็นรายจ่ายประจําท่ีมี
ความสําคัญตํ่า หรือไม่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือชะลอ ยกเลิกการดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือนํางบประมาณไปดําเนินการรายการอ่ืนตามนัยท่ีกําหนดในข้อ ๑.๓ 
                    ๑.๓ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน พิจารณาดําเนินภารกิจท่ีเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องดําเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงิน
ตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ท้ังนี้ ภารกิจท่ีจะดําเนินการต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไข ดังนี้ 
                          ๑.๓.๑ เป็นรายการท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนมีความพร้อมดําเนินการ โดยสามารถ   
ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสท่ี ๒ และ/หรือดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
                          ๑.๓.๒ เป็นรายการท่ีจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง เช่น 
                                   ๑.๓.๒.๑ เป็นการจัดทําโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือระบบสาธารณูปโภคท่ีประชาชนเป็นผู้ใช้ประโยชน์ 
เช่น แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร ระบบอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น 
                                   ๑.๓.๒.๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้แก่ประชาชน เช่น สนับสนุนเคร่ืองมือการเกษตร 
เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น 
                                   ๑.๓.๒.๓ สนบัสนุนการดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                                   ๑.๓.๒.๔ สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
                          ๑.๓.๔ ควรเป็นรายการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถส่งผลต่อการยกระดับศักยภาพ 
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเปน็รูปธรรม 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘

                    ๑.๔ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานพ้ืนฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์    
ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ กรณีแผนงานบูรณาการ ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบ และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ภายใน
วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
                    ๑.๕ แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ไม่รวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของแผนงานบุคลากรภาครัฐและแผนงานการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
                ๒. สําหรับรายการท่ีจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง (เช่น การจัดทําโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือระบบสาธารณูปโภค
ท่ีประชาชนเป็นผู้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนเร่งดําเนินโครงการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
                ๓. ให้สํานักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    

       เรื่อง  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการปรับปรุง

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ท้ังนี้ ให้สํานักงบประมาณได้รับการยกเว้น
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 
 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายไดท้ี่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและหลักเกณฑ์ในการโอนเงินภายใต้มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและหลักเกณฑ์ในการโอนเงินภายใต้มาตรการ

เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ 
ดังนี้ 
             ๑. คุณสมบัติของเกษตรกรตามมาตรการเพิ่มรายได้ฯ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับเงินโอนตามมาตรการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ท่ีมาลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ท้ังนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นผู้ดําเนินการเทียบข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยท่ีมาลงทะเบียน
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งชาติ โดย 
                    ๑.๑ คุณสมบัติพ้ืนฐาน เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี ณ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ (วันสุดท้าย
ของการเปิดให้ลงทะเบียน) และเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ในปี ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับมาตรการเพิ่มรายได้ฯ เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรหรือเป็นสมาชิก     
ในครัวเรือนของผู้ท่ีอยู่ในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 
หรือทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                ๒. หลักเกณฑ์การโอนเงิน 
                    ๒.๑ หลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินท่ีโอนให้แก่เกษตรกรตามาตรการเพิ่มรายได้ฯ จะใช้เส้นความยากจน 
(Poverty Line) ท่ีคํานวณโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิง โดยรัฐบาล
จะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี เป็นมูลค่ามากกว่าเกษตรกรท่ีมีรายได้สูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
เนื่องจากเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบทางรายได้มากกว่า 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

                     ๒.๒ อัตราเงินโอน (๑) เกษตรกรท่ีไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี โอนเงินให้จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
ต่อคน เพียงคร้ังเดียวผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ (๒) เกษตรกรท่ีมีรายได้สูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี โอนเงินให้จํานวน ๑,๕๐๐ บาทต่อคน เพียงคร้ังเดียวผ่าน ธ.ก.ส. 
                    ๒.๓ วิธีการโอนเงิน กําหนดให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรดังกล่าวท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑ โดยตรง 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเกษตรกรไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. นั้น ธ.ก.ส. จะดําเนินการประสานงานกับธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย
เพ่ือโอนเงินให้เกษตรกรต่อไป สําหรับเกษตรกรท่ีไม่มีบัญชีเงินฝากใน ๓ ธนาคารข้างต้น ให้ ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาแจ้ง
เลขท่ีบัญชี ชื่อบัญชี และธนาคารที่ประสงค์จะให้โอนเงินไปให้ได้ท่ี ธ.ก.ส. ทุกสาขา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 

๒๕๕๙/๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเม่ือ
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของกรอบระยะเวลาดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ จากเดิมกําหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และสําหรับการดําเนิน
โครงการฯ ในภาคใต้กําหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นกําหนดให้สิ้นสุดระยะเวลา
ดําเนินโครงการฯ ในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และสําหรับการดําเนินโครงการฯ ในภาคใต้กําหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาดําเนิน
โครงการฯ ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการดําเนินโครงการ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และไม่ให้มีการขยาย
ระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ อีก 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ   
สํานักงบประมาณในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบูรณาการงานเรื่องการลดต้นทุนการผลิตกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเป็นระบบและสามารถเห็น
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว ตลอดจนเร่งดําเนินการและกํากับดูแลการดําเนินโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สอดคล้องกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริงอย่างท่ัวถึง รวมท้ังความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นว่า การดําเนิน
โครงการฯ จะต้องดําเนินการภายใต้กรอบวงเงินเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เรื่อง มาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 
๒๕๕๙/๖๐ โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิตามกลุ่มเป้าหมาย 
๒,๐๐๐ บาทต่อตัน (กําหนด ไร่ละ ๘๐๐ บาท รายละไม่เกิน ๑๕ ไร่) ท้ังรายท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก      
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ และไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชี
ให้กับเกษตรกร กรอบระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรอบวงเงิน
งบประมาณ จํานวน ๑๙,๓๗๕.๓๗ ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเสนอ 
                ๒. ในส่วนของการดําเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ในระยะนี้ ให้กําหนด
กรอบวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิไว้ท่ีไม่เกิน ๙,๕๐๐ บาท ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ครั้งท่ี 
๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐

                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ลงพ้ืนท่ีกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ให้ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
                ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง
คุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีเห็นชอบให้ขยายการดําเนินโครงการฯ ให้ครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือก
หอมมะลิ (ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และ กข.๑๕) ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี ๑ ในทุกพ้ืนท่ี ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์     
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. เสนอ 
               ๒. สําหรับภาระงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็น
และเหมาะสมต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรกําหนดวงเงินชดเชยภาระขาดทุนท่ีชัดเจน เพ่ือไม่ให้เป็นภาระทางการคลัง     
มากจนเกินไปและมีกระบวนการในการระบายข้าวเปลือกตามโครงการฯ ร่วมกับ ธ.ก.ส. เพ่ือให้เกิดความเสียหายจากการดําเนิน
โครงการฯ น้อยท่ีสุด การสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรและทุกภาคส่วนได้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการฯ ท่ีเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ โดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และความโปร่งใส     
ท่ีสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน นอกจากนี้ ควรให้การสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชนท่ีมีเครื่องอบความชื้นท่ีสามารถให้บริการแก่สมาชิกและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และส่งเสริมการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และไร่นาสวนผสม เพ่ือลดความเสี่ยงด้านราคาตกตํ่าจากการปลูกข้าวอย่างเดียว ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ นบข. ติดตามและตรวจสอบการดําเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือ    
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ท้ังในเรื่องปริมาณข้าวเปลือก และ    
การจ่ายเงินสินเชื่อ และเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นประจําทุกเดือน 
                ๔. ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ
ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๕. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม) : การปรับเปล่ียนพ้ืนที่ปลูกข้าวปี ๒๕๕๙/๖๐ 

รอบท่ี ๒ [มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม) : การปรับเปล่ียนปลูกพืชหมุนเวียน] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

             ๑. รับทราบและเห็นชอบการปรับเปลี่ยนชื่อมาตรการจาก “มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต 
(เพ่ิมเติม) : การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวปี ๒๕๕๙/๖๐ รอบท่ี ๒” เป็น “มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต 
(เพ่ิมเติม) : การปรับเปลี่ยนปลูกพืชหมุนเวียน” ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพิ่มเติม 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

                ๒. เห็นชอบในหลักการการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม) : การปรับเปลี่ยน
ปลูกพืชหมุนเวียน จํานวน ๒ โครงการ วงเงินรวม ๘,๔๘๗,๒๕๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จํานวน 
๔๘๗,๒๕๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ดําเนินการโดยกรมพัฒนาท่ีดิน วงเงิน ๓๘๓,๔๙๐,๐๐๐ บาท และโครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดําเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร วงเงิน ๑๐๓,๗๖๕,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ ส่วนงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๒.๑ กรณีเงินทุนของ ธ.ก.ส. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินและรับซ้ือคืนเมล็ดพันธ์ุ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด 
จํานวน ๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รัฐจะชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินในอัตรา FDR+๑ และให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามข้ันตอนต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กรมพัฒนาท่ีดินปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ภายในกรอบวงเงิน ๒๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่ารับซ้ือเมล็ดพันธ์ุโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดของกรมพัฒนาท่ีดิน 
                    ๒.๓ ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและประเมินผลโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด กรมพัฒนาท่ีดิน จํานวน ๕๘,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีชุมชนและรับสมัครเกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครและบันทึกข้อมูล และการถ่ายทอดความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน 
๒๔,๗๖๕,๐๐๐ บาท รวม ๘๓,๕๐๕,๐๐๐ บาท ให้กรมพัฒนาท่ีดินและกรมส่งเสริมการเกษตรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผน  
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามขั้นตอนต่อไป 
                    ๒.๔ วงเงินสินเชื่อของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงจะมี
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๒-๕ เดือน จํานวน ๗๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ รวมท้ังกํากับและตรวจสอบโครงการ     
ท่ีได้รับอนุมัติ ท้ังโครงการเดิมและโครงการใหม่ท้ังหมดมิให้มีการรั่วไหล โดยรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
ทราบเป็นประจําทุก ๓ เดือน  
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สํานักงบประมาณ และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรกําหนดพ้ืนท่ีส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์      
ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาด และจัดให้มีการรับซ้ือผลผลิตตามโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกําหนด    
จุดรับซ้ือท่ีมีความเหมาะสม ไม่เกิดภาระต่อเกษตรกรและไม่กระทบต่อราคาตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยรวม และกําหนด
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการไม่ให้มีความซํ้าซ้อนกัน รวมทั้งไม่ให้มีความซํ้าซ้อนกับโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
ไปปลูกพืชท่ีหลากหลายในฤดูนาปรัง ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือโครงการอ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนท่ีปลูกข้าวรอบท่ี ๒ 
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้วย นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับการเร่งรัดประชาสัมพันธ์โครงการ และลงพ้ืนท่ีให้คําแนะนําและ
ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการติดตามการรับซ้ือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเอกชนอย่างต่อเนื่อง และรายงาน
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทราบ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง สรุปรายงานการหารือเก่ียวกับการดําเนินการด้านการท่องเที่ยว 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการหารือเกี่ยวกับการดําเนินการด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) กรรมการและเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ 
(ศตส.) เสนอ ดังนี้ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒

             ๑. เพ่ือผ่อนคลายสถานการณ์ให้เข้าสู่สภาวะปกติ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม
ตามประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวได้ตามปกติต้ังแต่วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
                ๒. ในการจัดกิจกรรมตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขอความร่วมมือผู้จัดกิจกรรมพิจารณาดําเนินการตาม   
ความเหมาะสม ดังนี้ 
                    ๒.๑ กิจกรรมใดท่ีได้ดําเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนสามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปได้ เช่น    
การจัดประชุม สัมมนา งานมงคลสมรส กฐิน กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี หรือการเลี้ยงสังสรรค์ท่ีทําในอาคารหรือพ้ืนท่ีท่ีมี
ขอบเขตเหมาะสม และเป็นเร่ืองเฉพาะกลุ่มตามท่ีจัดเป็นปกติหรือได้เตรียมการไว้แล้ว เช่น การต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือผู้เข้าร่วม
ประชุม 
                    ๒.๒ ทุกหน่วยงาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ เช่น งานมหรสพ   
งานแสดงดนตรี วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน โดยผู้จัดงานพิจารณาความเหมาะสมและให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้คําแนะนําและปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเน้นการใช้กลไกประชาคมเพ่ือให้การจัดกิจกรรม
เป็นไปอย่างเหมาะสม 
                    ๒.๓ การจัดรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์สามารถดําเนินการได้ตามปกติ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายการพิจารณา
ความเหมาะสม และควรมีรายการท่ีสร้างความรับรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจในแง่มุมต่าง ๆ 
รวมท้ังการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลได้ดําเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและท่ีจะดําเนินการในห้วงเวลาต่อไปทุกวัน 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีพระราชกรณียกิจในพระราชพิธีหรือรัฐพิธีสําคัญ หรือมีเรื่องสําคัญอ่ืนใดให้ดําเนินการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ท่ัวกัน 
                    ๒.๔ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด ๑ ปี ส่วนประชาชนและนักท่องเท่ียว
ให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
                    ๒.๕ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ท่ีฝ่ายเลขานุการ ศตส. โทร ๐๒ ๒๘๘๖๔๖๔ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย รวม ๙๐ วัน สําหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม กรณีเดินทางเข้ามารับการรักษา 

พยาบาล ในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย รวม ๙๐ วัน สําหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม กรณีเดินทางเข้า
มารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวง 
มหาดไทยดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติท่ีเห็นควรให้ความสําคัญต่อความเห็นของหน่วยปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบด้านความม่ันคง การพิจารณาผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าวต่อประสิทธิภาพ  
ในการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนไทยในภาพรวม การตรวจสอบและคัดกรองบุคคลสัญชาติดังกล่าวเพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูล
กรณีหากเข้ามาเคลื่อนไหวหรือประกอบกิจกรรมผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในภายหลัง เป็นต้น รวมท้ัง
ความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย ดังนี้ 
                    ๒.๑ เนื่องจากปัจจุบันสถานพยาบาลของไทยที่มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับยังมีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วย
ได้ค่อนข้างจํากัด การขยายโอกาสให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยจึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการให้บริการด้านสาธารณสุขสําหรับชาวไทย ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรวางแผนเพื่อรองรับ
กรณีหากเกิดปัญหาดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้ป่วยชาวไทยเป็นลําดับแรกก่อน 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันหามาตรการป้องกันผลกระทบ
ด้านความม่ันคงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการขยายระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยดังกล่าว 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

                     ๒.๓ โดยท่ีมาตรการขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยดังกล่าวจะดึงดูดให้มีผู้ป่วยเข้ามารักษาในประเทศไทย  
มากข้ึน กระทรวงสาธารณสุขควรกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ท่ีมีผู้ป่วยเป็นพาหะด้วย ท้ังโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซํ้า เพ่ือป้องกันมิให้โรคดังกล่าวระบาดในประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นภาระงบประมาณท่ีต้องใช้ในการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟู
ผู้ป่วยชาวไทยด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ไปพร้อมกัน
เป็น Package ด้วย เช่น การลดภาษีสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทันสมัย การส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้ใช้บริการการแพทย์แผนไทย 
การฝึกอบรมทักษะด้านภาษาแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข การเดินทางท่ีสะดวก สถานพักฟ้ืนและฟ้ืนฟูผู้ป่วยในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง การขยายระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุ่มพํานักระยะยาว (Long Stay Visa) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการขยายระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุ่มพํานักระยะยาว (Long Stay Visa) 
จํานวน ๑๔ ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อิตาลี เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น แคนาดา จากเดิม ๑ ปี เป็น ๑๐ ปี (แบ่งเป็น ๒ ครั้ง ๆ แรกไม่เกิน ๕ ปี และสามารถต่ออายุได้อีก    
๑ ครั้ง ในลักษณะ Multiple Entry) ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness 
Tourism ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
อาทิ เห็นควรให้มีการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างเคร่งครัด โดยคนต่างด้าว
ซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าท่ีต้องรายงานตัวแจ้งท่ีพักอาศัยต่อพนักงาน
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก ๙๐ วัน ตามช่องทางท่ีกฎหมายกําหนด และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องควรประสานงานด้านข่าวกรอง
เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลท่ีไม่หวังดีต่อประเทศไทยใช้โอกาสนี้เข้ามาดําเนินกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ รวมท้ัง
ควรมีกลไกในการคัดกรอง ติดตาม และตรวจสอบพฤติกรรมชาวต่างชาติระหว่างท่ีพํานักอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกัน
การแฝงตัวเข้ามาดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหรืออยู่เบื้องหลังกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศหรือกลุ่มก่อการร้ายท่ีเข้ามาเคลื่อนไหว
ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ตลอดจนควรมีการกําหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพและมาตรฐาน     
การครองชีพของประชาชนไทย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณากําหนดกลไกการคัดกรองและตรวจสอบผู้ท่ีต้องการพํานักระยะยาวในประเทศไทย
ให้มีความชัดเจน รอบคอบ และรัดกุม เพ่ือป้องกันคนต่างด้าวท่ีมีประวัติหรือมีความสุ่มเสี่ยงเข้ามาแสวงหาประโยชน์อันมิชอบหรือ
กระทําการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบแก่ประเทศไทย 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการออกประกาศหรือปรับปรุงกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตาม        
มติคณะรัฐมนตรีในข้อ ๑ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง มาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือ   

สถานกงสุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on  
Arrival : VOA) เป็นการชั่วคราว 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย จํานวน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน 
เป็นการชั่วคราว 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔

                    ๑.๒ ปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VOA) 
ให้แก่ชาวต่างชาติ โดยปรับค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราท่ีช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ใช้ได้ครั้งเดียว จํานวน ๑๙ ประเทศ 
ได้แก่ อันดอร์รา บัลแกเรีย ภูฏาน จีน ไซปรัส เอธิโอเปีย อินเดีย คาซัคสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มัลดีฟส์ มอลตา มอริเชียส โรมาเนีย 
ซานมารีโน ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวัน ยูเครน อุซเบกิสถาน เป็นจํานวน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน เป็นการชั่วคราว 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพ่ือดําเนินการออกกฎกระทรวง ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีได้เคยให้ความเห็นไว้แล้วว่า ในการกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษตํ่ากว่าอัตราค่าธรรมเนียมท่ีกําหนดไว้สําหรับคนต่างด้าวท่ัวไป จะต้องกระทําโดยการออกเป็นกฎกระทรวง
เท่านั้น โดยถือเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
                ๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒   

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง      
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลด
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) เป็นการชั่วคราว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี

เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ในช่วงปลายปี ๒๕๕๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ๒๕๕๙) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้เงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็น
ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียว และค่าท่ีพักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม สําหรับการเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศ ระหว่างวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามจํานวนท่ีจ่ายจริงแต่รวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกิน 
๑๕ ,๐๐๐ บาท เป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรจัดให้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสาระสําคัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
มาตรการภาษีฯ โดยเร็ว ตลอดจนติดตามประเมินผลมาตรการฯ ท้ังท่ีได้ดําเนินมาตรการไปแล้วในช่วงก่อนหน้าและมาตรการ      
ในครั้งนี้ เพ่ือให้การดําเนินมาตรการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ รวมท้ัง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจนําเท่ียวเข้าใจเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
มาตรการฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเตรียมความพร้อมในการอํานวยความสะดวกของผู้ประกอบการ และให้กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬารับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
กระตุ้นการท่องเท่ียวภายในประเทศตลอดเดือนธันวาคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวได้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 
๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ี

ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการท่ี ๖ การเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร
ในพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการท่ี ๖ การเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุน จากสิ้นสุดโครงการเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล) รับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรจัดทํา
แผนการดําเนินงานโครงการฯ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจน รอบคอบ เช่น การกําหนดพ้ืนท่ี การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์     
เป็นต้น สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ต้ังแต่ก่อนดําเนินงานโครงการฯ จัดทํารายงานและติดตามประเมิน   
ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป ท้ังนี้ หากไม่สามารถดําเนินการโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในคราวนี้ ก็เห็นควรให้ยกเลิกการดําเนินการและส่งคืนงบประมาณในส่วนท่ีเหลือ ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงาน
ผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย      
ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ โดยมีหลักการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ ท่ีมีพ้ืนท่ีการผลิต
และประสบอุทกภัยตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และข้ึนทะเบียนเกษตรกร     
ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ก่อนวันประกาศเขตให้ความช่วยเหลือฯ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี ๒๕๕๙/๖๐ 
(ช่วงภัยวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) หรือจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของประเทศไทยเท่านั้น ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ       
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะช่วยเหลือ ๓,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า 
และปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด รวมท้ัง
ควรเร่งพิจารณาทบทวนระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมตลอดท้ังหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและทันกับสถานการณ์ รวมถึงอาจพิจารณากําหนดเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีชัดเจนสําหรับการให้ความช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมเฉพาะในกรณีท่ีเกษตรกรจะได้รับผลกระทบยาวนานและส่งผลต่อการประกอบอาชีพและรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยเร่งพิจารณา
ให้แล้วเสร็จเพ่ือให้สามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๙) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๙) เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
รวม ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การทบทวนนโยบายการนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 
ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนท้ิง (๒) การทบทวนอัตรารับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ Feed-in Tariff 
(FiT) สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ (๓) การดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กระทรวงพลังงาน
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายและแผนการรับซ้ือ
ไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ VSPP ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(AEDP 2015) ควรคํานึงถึงศักยภาพของระบบไฟฟ้าในการรองรับไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละพ้ืนท่ีด้วย รวมทั้งควร
ประชาสัมพันธ์การรับซ้ือไฟฟ้าให้กลุ่มเป้าหมายทราบอย่างกว้างขวาง เพ่ือสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ควรติดตามและพิจารณากําหนดอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนการผลิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสม และเกิดความ
เป็นธรรมท้ังต่อผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟฟ้า ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้สามารถดําเนินการเปิดประมูลแข่งขันย่ืนข้อเสนอเป็นการท่ัวไปสําหรับแปลงสํารวจท่ีมีศักยภาพปิโตรเลียมหลังสิ้นสุดอายุ
สัมปทานได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
                ๓. ให้กระทรวงพลังงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมให้มีการลงทุนประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็กในพ้ืนท่ีภาคใต้โดยเร็ว เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างความม่ันคงทางพลังงานในพื้นท่ี โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ      
ในการดําเนินการท่ีชัดเจน และให้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบทุกสามเดือน 
 

     ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

     ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

     ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง รายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสิต ระยะที่ ๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-
รังสิต ระยะท่ี ๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลไทย และ
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลญี่ปุ่น รวมท้ังได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลไทย และ Mr. Hiroo Tanaka หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ญี่ปุ่น (JICA) สํานักงานประจําประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในนาม JICA สําหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสิต 
ระยะท่ี ๓ วงเงิน ๑๖๖,๘๖๐ ล้านเยน (หรือเทียบเท่า ๕๗,๙๐๗.๒๖ ล้านบาท) ท้ังนี้ รายละเอียดหนังสือแลกเปลี่ยน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

และสัญญาเงินกู้ดังกล่าว มีสาระสําคัญและเงื่อนไขเป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ [เรื่อง 
เงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสิต ระยะท่ี ๓] ทุกประการ 
                ๒. กระทรวงการคลังได้จัดทําประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสิต ระยะท่ี ๓ เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสร็จแล้ว และเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงจะจัดทําความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ส่งให้แก่ JICA ตามเงื่อนไขบังคับก่อน 
เพ่ือให้สัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับ หลังจากนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ระยะท่ี ๓ ได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ในวงเงิน 
๑๐,๒๓๙.๕๘ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗) โดยใช้ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และ
ดําเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือท่ีประกาศใช้ล่าสุด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท. 
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ อาทิ การพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการบริหารจัดการการเดินรถ     
การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ การจัดต้ังกรมการขนส่งทางราง การจัดทําแผนธุรกิจของ รฟท. และในการดําเนินการทุกข้ันตอน
จะต้องไม่มีปัญหาท่ีเป็นเหตุให้ขออนุมัติวงเงินเพ่ิมเติมและขยายระยะเวลาออกไปอีก ท้ังนี้ การดําเนินการทุกข้ันตอนการปฏิบัติ
จะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. สําหรับแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ให้ดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๒.๑ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ในประเทศ   
ท่ีเหมาะสมและให้กู้ต่อแก่ รฟท. โดยเห็นชอบให้ รฟท. กู้เงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา 
๓๙ (๔) ท้ังนี้ ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นงบชําระหนี้เงินกู้รายปีให้แก่ รฟท. 
                    ๒.๒ ค่าเวนคืนท่ีดินและดําเนินการประกวดราคา (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีให้กับ รฟท. 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท. ปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้ส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติให้ดําเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงเอกชนผู้ดําเนินการตามโครงการไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาไม่ได้จนกว่ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมกํากับดูแล รฟท. ให้ดําเนินโครงการ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และ
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ในวงเงิน 
๒๐,๐๔๖.๔๑ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗) โดยใช้ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และ
ดําเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือท่ีประกาศใช้ล่าสุด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคมและ 
รฟท. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ อาทิ การพิจารณาให้เอกชน    
เข้าร่วมลงทุนในการบริหารจัดการการเดินรถ การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ การจัดต้ังกรมการขนส่งทางราง การจัดทําแผนธุรกิจ



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘

ของ รฟท. และในการดําเนินการทุกข้ันตอนจะต้องไม่มีปัญหาท่ีเป็นเหตุให้ขออนุมัติวงเงินเพ่ิมเติมและขยายระยะเวลาออกไปอีก ท้ังนี้    
การดําเนินการทุกข้ันตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. สําหรับแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ให้ดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๒.๑ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้
ในประเทศท่ีเหมาะสมและให้กู้ต่อแก่ รฟท. โดยเห็นชอบให้ รฟท. กู้เงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
มาตรา ๓๙ (๔) ท้ังนี้ ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นงบชาํระหนี้เงินกู้รายปีให้แก่ รฟท. 
                    ๒.๒ ค่าเวนคืนท่ีดินและค่าดําเนินการประกวดราคา (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีให้กับ รฟท. 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมกํากับดูแล รฟท. ให้ดําเนินโครงการ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และ
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ําโพ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ําโพ ในวงเงิน 
๒๔,๗๒๒.๒๘ ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยดําเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หรือท่ีประกาศใช้ล่าสุด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ อาทิ การพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการบริหารจัดการ
การเดินรถ การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ การจัดต้ังกรมการขนส่งทางราง การจัดทําแผนธุรกิจของ รฟท. และในการดําเนินการ
ทุกข้ันตอนจะต้องไม่มีปัญหาท่ีเป็นเหตุให้ขออนุมัติวงเงินเพ่ิมเติมและขยายระยะเวลาออกไปอีก ท้ังนี้ การดําเนินการทุกข้ันตอน
การปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. สําหรับแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๒.๑ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้       
ในประเทศท่ีเหมาะสมและให้กู้ต่อแก่ รฟท. โดยเห็นชอบให้ รฟท. กู้เงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
ตามมาตรา ๓๙ (๔) ท้ังนี้ ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปเีป็นงบชําระหนี้เงินกู้รายปีให้แก่ รฟท. 
                    ๒.๒ ค่าเวนคืนท่ีดินและค่าดําเนินการประกวดราคา (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ให้สํานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กับ รฟท. 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ ๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะท่ี ๑ วงเงินลงทุน 
๖๒,๖๗๘.๗๑ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จํานวน ๔๗,๐๐๙.๐๐ ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. จํานวน ๑๕,๖๖๙.๗๑ ล้านบาท 
                     ๑.๒ เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๔๗,๐๐๙.๐๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินลงทุนของ
โครงการดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงพลังงาน สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ อาทิ การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ การหลีกเลี่ยง   
การออกแบบก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าท่ีพาดผ่านบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังพิจารณาดําเนินการให้



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด การวางแผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การพัฒนาโครงการให้เชื่อมโยงกับ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การวางแผนและเตรียมการในการพัฒนาระบบส่งและระบบจําหน่าย   
ให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบา้น การวางแผนการเตรียมความพร้อมในข้ันตอนของแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน แผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ การเร่งดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนเพ่ือลดความเสี่ยง
ในการปรับเพ่ิมข้ึนของต้นทุน โครงการฯ ซ่ึงต้องพาดผ่านพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และ/หรือพ้ืนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติจะต้องขออนุญาต
ใช้พ้ืนท่ีในการดําเนินโครงการฯ การวางแผนพัฒนาระบบส่งและจําหน่ายในระยะต่อไป ให้ กฟภ. คํานึงถึงความเชื่อมโยงกับระบบ
ไฟฟ้าภาพรวมทั้งระบบ และกระทรวงพลังงานควรกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการดําเนินโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคใต้
เพ่ือสร้างความมั่นคงของระบบด้วย ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP 2015) และนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานในภาพรวม ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ท่ีอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(Micro Grid) ท่ีอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินลงทุน จํานวนรวม ๒๖๕ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จํานวน 
๑๙๘ ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. จํานวน ๖๗ ล้านบาท 
                    ๑.๒ ให้ กฟภ. กู้เงนิในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๑๙๘ ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินลงทุนของโครงการฯ โดย กฟภ. 
จะทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และประธานกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจท่ีเห็นควรให้ความสําคัญในการวางแผนทางการเงินและบริหารการลงทุนของโครงการฯ อย่างรอบคอบ โดยพิจารณา   
ใช้เงินรายได้เพ่ือดําเนินโครงการฯ เป็นลําดับแรก และใช้เงินกู้เท่าท่ีจําเป็น และ กฟภ. จะต้องมีการวางแผนการดําเนินการพัฒนา
ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลความม่ันคงของระบบไฟฟ้าหลักของประเทศ ตลอดจน
ติดตามประเมินผลการเพ่ิมความเชื่อถือได้ในการจ่ายไฟและลดหน่วยสูญเสียในระบบสายส่งและจําหน่ายของโครงการฯ อย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะประสิทธิผลจากการนําแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนมาใช้ และจัดทําแผนดําเนินงานการพัฒนาระบบ Micro Grid 
ภายหลังจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการดําเนินโครงการฯ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลโครงการฯ เพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคและผลสําเร็จของโครงการฯ นอกจากนี้ ให้ กฟภ. ประสานงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน และร่วมกับ กฟผ. และการไฟฟ้านครหลวงศึกษาระบบ Micro Grid จากโครงการฯ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ     
ในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ืออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เพ่ือคุ้มครอง
การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ตามที่กระทรวง 
การคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะพิเศษ อาทิ     
การดําเนินการด้านธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ืออนาคตประเทศไทย ในระยะแรกอาจกําหนดให้สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง ซ่ึงเป็นส่วนราชการท่ีรับผิดชอบงานด้านการเสนอแนะนโยบาย จัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และการประมวลผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมของกระทรวงการคลังรับผิดชอบงานดังกล่าว
โดยไม่จําเป็นต้องจัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่ รวมท้ังประเด็นเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการสนับสนุนฯ และแหล่งเงินได้ของกองทุน  
เพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ในระยะแรกสําหรับการดําเนินการด้านธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการสนับสนุน
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ส่วนในระยะ
ต่อไป ในการจัดต้ังสํานักงานกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ให้กระทรวงการคลัง
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙) (เร่ือง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) 
และให้พิจารณาดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
รวมท้ังให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะพิเศษ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุน

รวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ตัดข้อความในมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ

กองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... ในส่วนท่ีให้รับความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะพิเศษ ออก ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. 
สํานักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา กอ่นเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ในระยะแรกสําหรับการดําเนินการด้านธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการสนับสนุน
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย ให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ส่วนใน
ระยะต่อไป ในการจัดต้ังสํานักงานกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ให้กระทรวงการคลัง
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙) (เร่ือง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) 
และให้พิจารณาดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๔. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวง 
การคลังเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจ

และสังคมภายในท้องถ่ิน 
             คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถ่ิน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณากําหนด
แนวทางดําเนินงานตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานฯ โดยได้จัดทําหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

                   ๑.๑ กรณีท่ี อปท. แห่งใดมีเงินสะสมเหลืออยู่เพียงพอ ให้ อปท. พิจารณานําเงินสะสมท่ีมีอยู่ไปใช้ดําเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื้อรัง เช่น สิ่งสาธารณประโยชน์ขาดแคลน ชํารุด เป็นต้น 
                  ๑.๒ กรณีท่ี อปท. แห่งใดมีเงินสะสมไม่เพียงพอ อปท. อาจขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จากรัฐบาลตามมาตรการ Matching Fund ภายใต้กรอบมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
(กรอบวงเงินดําเนินการไม่เกิน ๑๙,๗๙๕ ล้านบาท) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เช่น (๑) โครงการต้องไม่ซํ้าซ้อนกับโครงการ    
ในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๐ ของ อปท. และ (๒) เงินงบประมาณท่ีรัฐบาลจ่ายสมทบและเงินสมทบของ อปท. ในสัดส่วน ๑ : ๑ 
เป็นต้น 
                ๒. โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                    ๒.๑ เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน หรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
เด็กกําพร้า หรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น 
                    ๒.๒ โครงการที่จัดทําจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน หรือการแจกวัสดุสิ่งของ 
                     ๒.๓ โครงการดังกล่าวใช้เงินสะสมของ อปท. 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพ่ือก่อสร้างถนนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 

สําหรับโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอนอําเภอดอยสะเก็ด-บ้านแม่เจดีย์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
(เรื่อง แนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนนในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เพ่ือก่อสร้าง
ถนนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติสําหรับโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอนอําเภอดอยสะเก็ด-บ้านแม่เจดีย์ 
โดยให้ดําเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด 
และพิจารณาจัดทําทางลอดทางข้ามสําหรับสัตว์ป่าในบริเวณท่ีเหมาะสม โดยประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
ในการกําหนดรูปแบบท่ีจะดําเนินการ ตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กรมทางหลวงประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีเพ่ือดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง และให้กระทรวงคมนาคม
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีการดําเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ีมีความจําเป็น 
ต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพ่ืออนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
รวมท้ังให้กรมทางหลวงดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในประเด็นการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การสร้างร้ัวกั้น 
ทางลอด ในช่วงท่ีผ่านอุทยานแห่งชาติขุนแจ นอกจากนี้ ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจัดทํารายงาน EIA หรือขอยกเว้น 
มติคณะรัฐมนตรีให้เสร็จสิ้นท้ังเส้นทางก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมถือเป็นหลักปฏิบัติว่า การออกแบบและการก่อสร้างหรือขยายถนนต้องมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณสองข้างทางน้อยท่ีสุด ต้องหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือใช้วิธีการเคลื่อนย้าย
ต้นไม้ไปปลูกบริเวณริมทางท่ีมีการก่อสร้างหรือขยายข้ึนใหม่ เพ่ือคงสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เดิมไว้ให้มากที่สุด รวมทั้ง      
การปลูกไม้ยืนต้นทดแทนอย่างจริงจัง 
 

     ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 
     ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒

     ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    

 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับหลักปฏิบัติสําหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับหลักปฏิบัติสําหรับการผลิตเชื้อเห็ด      
เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับหลักปฏิบัติสําหรับการผลิตเชื้อเห็ด      
เป็นมาตรฐานบังคับ เพ่ือควบคุมกระบวนการผลิตเชื้อเห็ดให้มีการปฏิบัติตามหลักวิชาการและถูกสุขลักษณะทําให้ได้เชื้อเห็ดท่ีมี
คุณภาพและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตรของไทย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการนําร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ โดยควรพิจารณาการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตเชื้อเห็ด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนให้สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวได้ ภายหลังการประกาศใช้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    

 เรื่อง การบริหารจัดการการนําเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการการกําหนดให้ข้าวสาลีตามพิกัดอัตราศุลกากร ประเภทย่อย ๑๐๐๑.๙๙.๙๐ เป็นสินค้าท่ีต้อง   
ขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร สําหรับรายละเอียดในการดําเนินการ ให้คณะกรรมการ 
นโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณ   
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการ
พิจารณากําหนดแนวทางและกํากับดูแลการนําเข้าข้าวสาลีเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อเสถียรภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ และ
พิจารณาเงื่อนไขการดําเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบการค้าในภาพรวม รวมท้ัง     
ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานข้าวสาลีนําเข้ามาอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดย   
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัตถุดิบจากในประเทศเพ่ือผสมสูตรอาหารสัตว์ท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน
ทดแทนการใช้ข้าวสาลี เช่น ข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาติท่ีใช้ข้าวขาวกล้องผสมกับน้ํามันรําข้าว เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่ให้
คําแนะนําแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าท่ีต้องขออนุญาตและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ข้าวสาลีท่ีใช้เป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ๑๐๐๑.๙๙.๙๐ เป็นสินค้าท่ีต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ  
ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบร่างประกาศดังกล่าว   
ให้เป็นไปตามรูปแบบของรา่งกฎหมาย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    

        เรื่อง ขอความเห็นชอบทบทวนโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก ระยะ
ขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลด
ต้นทุนสมาชิก” เป็น “โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก” 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพิ่มเติม 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

                ๒. อนุมัติให้ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากเดิม โดยให้ครอบคลุมถึงวิสาหกิจชุมชน และให้เพิ่มเติมรายการ
อุปกรณ์การตลาด และโรงสีข้าวชุมชน ขนาดไม่เกิน ๕ ตัน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สําหรับค่าใช้จ่ายในการชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ ในระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยในการชดเชยเงินกู้โครงการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ท่ีให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กําหนดอัตราดอกเบี้ย
โครงการเป็น MLR-๑ และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี ระยะเวลา ๕ ปี นับต้ังแต่วันท่ีสหกรณ์กู้ยืมเงิน ภายใน
กรอบวงเงิน ๒๗๘,๙๔๐,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายชําระคืนเงินต้นและค่าชดเชยความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยให้ ธ.ก.ส. 
เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถัดไป ตามภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ
ภาระดอกเบี้ยร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสถาบันเกษตรกรจากการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการชดเชยภาระดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. 
ควรพิจารณาเทียบเคียงกับโครงการนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรท่ีผ่านมา ซ่ึงรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราประมาณร้อยละ ๓ 
ต่อปี และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่เกษตรกรท้ังในเรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการผลิตและด้านการตลาดโดยใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดจนให้มีการติดตามและประเมินผลของ
โครงการอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพและสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย ประเภทเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ และการบริหารจัดการเครื่องจักรกลให้ชัดเจน โดยให้คํานึงถึงความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการคัดเลือก
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ แล้วดําเนินการต่อไปได้และให้รายงานคณะรัฐมนตรีทราบด้วย 

                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยจัดทํา
ทะเบียนรายชื่อโรงสีคุณธรรมในทุกจังหวัด เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดําเนินนโยบายร่วมกับรัฐบาลต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    

        เรื่อง ร่างหนังสือความตกลงว่าด้วยการดําเนินโครงการการใช้สารสนเทศจากดาวเทียมและการประกันภัยพืชผล         
เพ่ือเศรษฐกิจยุคใหม่ ระยะที่ ๒ (RIICE Phase II) ในประเทศไทย  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างหนังสือความตกลงว่าด้วยการดําเนินโครงการการใช้สารสนเทศจากดาวเทียมและการประกันภัยพืชผล
เพ่ือเศรษฐกิจยุคใหม่ ระยะท่ี ๒ (RIICE Phase II) ในประเทศไทย โดยการดําเนินโครงการ RIICE Phase II เป็นการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศจากดาวเทียมแบบ Synthetic Aperture Radar (SAR) ในการประเมินผลผลิตข้าว รวมทั้งจัดทําแผนท่ีภูมิศาสตร์    
พ้ืนท่ีปลูกข้าวและประเมินความเสียหายจากธรรมชาติในการผลิตข้าวของเกษตรกรระดับแปลงนาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประกันภัยพืชผลในอนาคต มีข้ันตอนการดําเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ การจัดหาข้อมูลระยะไกลจากดาวเทียมแปลภาพและจัดทํา
แผนท่ี การติดตามสภาพจริงในแปลงนาและเจริญเติบโตของข้าวในพ้ืนท่ีเป้าหมาย การประเมินและพยากรณ์ผลผลิตโดยใช้แบบจําลอง 
การตรวจสอบความถูกต้องของแผนท่ีเพาะปลูกกับสภาพพื้นท่ีจริง รวมท้ังการจัดการด้านไอทีและฐานข้อมูล 
                    ๑.๒ การลงนามในหนังสือความตกลงฯ โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมการข้าว ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้มีอํานาจในการลงนามในหนังสือ
ความตกลงฯ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อาทิ ควรระบุรายละเอียดการดําเนินงานภายใต้ร่างหนังสือความตกลงฯ โดยให้มี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรในด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากดาวเทียมชนิดเรดาร์ (Synthetic Aperture 
Radar : SAR) ในการประเมินผลผลิตข้าวร่วมกัน รวมท้ังเพ่ิมสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลหรือร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์การผลิตข้าวของไทย
เพ่ือให้บุคลากรไทยสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และดําเนินงานด้านการพยากรณ์ผลผลิต (Yield Prediction/Yield Estimation) เอง
ได้อย่างย่ังยืน และควรให้หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องนําข้อมูลภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ท้ังในส่วนของ



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔

โครงการ RIICE Phase II โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) และแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศจากดาวเทียม และสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตรต่อไป เช่น การวางแผนผลผลิตข้าว 
และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น เพ่ือให้เป็น Smart farmers อย่างแท้จริง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    

        เรื่อง ขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ยกเลิกโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อ  
เพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จํานวน ๒,๐๐๐ แปลง 
                    ๑.๓ อนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อ จํานวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท (ระยะเวลา ๕ ปี ต้ังแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙-
ธันวาคม ๒๕๖๔) 
                    ๑.๔ อนุมัติค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน ๓,๐๐๐ 
ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
อาทิ ให้ ธ.ก.ส. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามรายจ่าย   
ท่ีจะเกิดข้ึนจริง โดยไม่รวมรายจ่ายชําระต้นเงินกู้ และไม่รวมถึงการชดเชยความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และควรพิจารณา
ผ่อนปรนเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ในการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ และสนับสนุนสร้างความรับรู้และเข้าใจในการจัดทําแผนธุรกิจ รวมทั้ง
การดําเนินโครงการฯ ต้องไม่ซํ้าซ้อนกับโครงการให้ความช่วยเหลือสินเชื่อแก่เกษตรกรของภาครัฐในลักษณะเดียวกัน และให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สํารวจความต้องการของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตรท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความเหมาะสมอย่างชัดเจน และสามารถวางแผนการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับกรอบวงเงินสินเชื่อของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของต้นทุนการผลิตของ
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีแท้จริง 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินการสําหรับกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ์การเกษตรท่ีได้รับสินเชื่อจากโครงการฯ และควรกําหนดกรอบวงเงินชดเชยความเสียหายท่ีชัดเจน เพ่ือให้รัฐบาลทราบถึง
ภาระขาดทุนและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน โดยไม่ควรเป็นภาระทางการคลังและงบประมาณในอนาคตมากจนเกินไป รวมทั้งให้
นําบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการท่ีผ่านมา มาปรับปรุงวิธีการดําเนินโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างการรับรู้ข้อมูล
โครงการฯ ท่ีได้ปรับปรุงเงื่อนไขในการกู้เงินและระยะเวลา เพ่ือจูงใจให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร     
เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประโยชน์ในวงกว้างมากข้ึน นอกจากนี้ หลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อยังคงจะต้องให้ความสําคัญกับ   
การจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีรายละเอียดของแผนการผลิตและแผนการตลาดรองรับท่ีชัดเจน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ   
ลดต้นทุนการผลิต มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าท่ีได้มาตรฐาน และดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตามแผนท่ีเพ่ือบริหารธุรกิจเชิงรุก
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. ในการยกเลิกโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องดําเนินการโดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
และสหกรณ์การเกษตรท่ีได้รับสินเชื่อในการดําเนินโครงการไปแล้วด้วย 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

                ๕. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
แล้วให้รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ โดยให้กํากับดูแลการดําเนินงานตาม
โครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และโปร่งใสทุกข้ันตอน 
                ๖. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   

        เรื่อง ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ (เพ่ิมเติม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติการทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว
และปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ (เพ่ิมเติม) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเสนอ และให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี        
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ โดยให้เป็นไปตามกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้วเม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ เห็นชอบการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวเปลือกเหนียว
นาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ จํานวน ๑๒,๔๗๑.๔๗ ล้านบาท จําแนกเป็นวงเงินค่าเก็บเกี่ยว ๑๒,๑๘๒.๐๓ ล้านบาท ต้นทุนเงิน 
๒๗๑.๐๕ ล้านบาท และค่าบริหาร ๑๘.๓๙ ล้านบาท 
                    ๑.๓ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ จํานวน ๑๒,๔๗๑.๔๗ ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป 
                    ๑.๔ ขยายระยะเวลาโครงการฯ สําหรับภาคใต้ จากเดิมท่ีกําหนดระยะเวลาต้ังแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
                ๒. สําหรับภาระงบประมาณในการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกเหนียว 
จํานวน ๑๒,๔๗๑.๔๗ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย FDR+1 นั้น ให้ ธ.ก.ส. จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณเพื่อเสนอ
ขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า 
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการตรวจสอบและติดตามการดําเนินโครงการฯ เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์จากการดําเนินโครงการฯ อย่างถูกต้องและทั่วถึง และมีการประเมินผลโครงการฯ เสนอคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข้าว และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป รวมท้ังในระยะยาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรสนับสนุนให้เกษตรกร
ปรับเปล่ียนแนวคิดและระบบการผลิตสู่การพึ่งตนเองให้มากข้ึน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและการดําเนินชีวิต เช่น การทําเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีดีและ
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖

             ๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๓.๑ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ขยายตัวสูงสุดในรอบ ๔๐ เดือน 
นับต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๖) โดยอุตสาหกรรมสําคัญท่ีขยายตัว เช่น เครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ 
ท่ีมิใช่ยางรถยนต์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน 
                ๒. การนําเข้าเคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ ๓.๙ ด้านการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ ๖.๒ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
                ๓. โรงงานที่เริ่มประกอบกิจการเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๘.๙ การจ้างงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๒.๕ ยอดเงินลงทุนรวมเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๕๑.๖ และมีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการเพิ่มข้ึนร้อยละ ๙๘.๗ เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการลดลงร้อยละ ๓๘.๗ และเงินทุนของการเลิกกิจการรวมทั้งการเลิกจ้างน้อยกว่า 
                ๔. การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๓.๑ และเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๒ 
จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ 
ดังนี้ 
                ๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๐.๖ โดยอุตสาหกรรมสําคัญท่ีขยายตัว เช่น เครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น 
                ๒. โรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการเพิ่มข้ึนจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑๙.๑ การจ้างงาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๗.๑ แต่มียอดเงินลงทุนรวมลดลงร้อยละ ๑๖.๓ และเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ๒๕๕๘ มีโรงงาน     
ท่ีได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการลดลงร้อยละ ๘.๔ 
                ๓. การนําเข้าเคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ ๕.๗ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการนําเข้าเครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว ตลับลูกปืน เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ รวมถึงเครื่องจักรใช้ในการแปรรูปไม้   
ท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนด้านการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ ๓.๑ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ 
ปีก่อน จากการนําเข้าอุปกรณ์ส่วนประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติกท่ีเพ่ิมข้ึน 
                ๔. การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิตลดลงจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑.๕ แต่เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๓ 
จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    

        เรื่อง ความคืบหน้าการดําเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพารา และความคืบหน้า
โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพารา 
และความคืบหน้าโครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางลอ้แห่งชาติ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพ่ือการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคายางพารา กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการ 
(๑) จัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพารา ซ่ึงได้ประกาศใช้ในประเทศแล้ว จํานวน 
๓,๑๓๑ มาตรฐาน และได้เร่งรัดจัดทํา มอก. ท่ีเกี่ยวข้องกับยางพาราใน ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มผลิตภัณฑ์
ยางล้อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน และ (๒) ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถผลิตแผ่นยางปูพ้ืนท่ีมีคุณภาพตาม มอก. 
โดยได้ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกําหนดของ มอก. 
การทดสอบ กระบวนการผลิต และการควบคุมระบบคุณภาพของโรงงาน รวมท้ังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งเสริม
และพัฒนาชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลผลิตแผ่นยางปูพ้ืนให้มีคุณภาพจนได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย มอก. ๒๓๗๗-
๒๕๕๑ แผ่นยางปูพ้ืน เป็นรายแรก 
                    ๑.๒ โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมประมาณการการดําเนินงาน
โครงการระยะท่ี ๑ ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ได้ประมาณร้อยละ ๒๐ ของแผนการดําเนินงาน หากต้องการ
ดําเนินงานโครงการระยะท่ี ๑ ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และโครงการระยะท่ี ๒ ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต ์  



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ จะต้องใช้งบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมท้ังสิ้น ๕๖๔,๔๕๓,๘๐๐ บาท 
ท้ังนี้ เม่ือท่ีปรึกษาโครงการได้ออกแบบก่อสร้างอาคารสํานักงานพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบ และสนามทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน 
UN R117 แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินการของบประมาณ งบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 
ส่วนของค่าชดเชยพ้ืนท่ีต้ังโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับงบประมาณค่าชดเชยพ้ืนท่ีเบื้องต้น จํานวน ๕๓,๐๕๕,๐๐๐ บาท 
โดยได้ชําระค่าชดเชยพ้ืนท่ีให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว จํานวน ๓๙,๕๑๙,๖๑๙.๒๐ บาท เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
และชําระให้กับกรมป่าไม้แล้ว จาํนวน ๑๓,๕๓๕,๓๘๐.๘๐ บาท เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการดําเนินโครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังนี้ แหล่งเงินสําหรับการดําเนินโครงการฯ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานหารือกับกระทรวงการคลัง
แล้วดําเนินการต่อไป 
 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการคํ้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme 

ระยะที่ ๖) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

             ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการค้ําประกันสินเชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทวีทุน 
(Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี ๖) (PGS ระยะท่ี ๖) มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ SMEs ท่ีมีศักยภาพแต่ขาดหลักประกัน   
ให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อสถาบันการเงินได้มากข้ึน และช่วยเหลือ SMEs ในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ
สถาบันการเงินได้มากข้ึน รวมท้ังช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการอนุมัติสินเชื่อให้กับ SMEs เพ่ือสร้างโอกาสในการเติบโตและเพิ่ม
มูลค่าทางธุรกิจ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สําหรับภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนในการจ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงิน   
ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๓.๒๕ ของวงเงินค้ําประกันสินเชื่อ ๕,๗๕๐ ล้านบาท ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
โดยใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมการค้ําประกันสินเชื่อของโครงการ PGS ระยะท่ี ๖ ก่อน หากไม่เพียงพอ จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป ส่วนแหล่งเงินการจ่ายค่าประกันชดเชยจาก บสย. วงเงิน ๕๐๐ 
ล้านบาท ให้ บสย. จัดทําแผนการบริหารจัดการและแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดหาเงินรายได้สําหรับนํามาใช้จ่าย      
ค่าประกันชดเชยดังกล่าวอย่างเหมาะสมและชัดเจน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการด้วย ดังนี้ 
                    ๒.๑ เพ่ือให้การประเมินผลการดําเนินโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการในระยะต่อไป ให้กระทรวง 
การคลังรวบรวมข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทุกด้านของโครงการ PGS ระยะท่ี ๖ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจาก
การดําเนินโครงการ พร้อมท้ังมาตรการและแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป 
                    ๒.๒ ให้ บสย. และสถาบันการเงินร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ท่ีเข้าร่วม
โครงการเพ่ือให้ได้ลูกค้าท่ีมีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีรัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือควบคุมสัดส่วนของการค้ําประกันท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-
Performing Guarantee : NPG) ไม่ให้เพ่ิมสูงข้ึนด้วย 
                    ๒.๓ โดยท่ีการให้ความช่วยเหลือในด้านการค้ําประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม      
ถือเป็นภารกิจหลักของ บสย. และเป็นภารกิจท่ีสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลท่ีต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 
เพ่ือให้เป็นกลจักรสําคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่กระทรวงการคลังจะได้ดําเนินการให้ บสย. พิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เน้นการทํางานเชิงรุก โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ท่ีตรงตามความต้องการของตลาด เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดการพ่ึงพิง
งบประมาณภาครัฐได้ในอนาคต 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือส่งเสริมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับเงินได้ท่ีได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ัง
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้   
ท่ีได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมจากการรับชําระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีกระทรวง 
การคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ให้ลุล่วงตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
National e-Payment ซ่ึงจะสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม      
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ระบบการเงิน   
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของประชาชนได้ทุกระดับอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน” ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) การสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของประชาชนระดับฐานราก (๒) การพัฒนาผู้ให้บริการทางการเงิน    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง และ (๓) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน 
(Financial Infrastructure) ให้เหมาะสมต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างย่ังยืน และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามร่างแผนพัฒนาฯ ต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นและข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีเห็นว่า มาตรการส่วนใหญ่ เช่น 
มาตรการด้านการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของประชาชนระดับฐานราก และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
การเงินชุมชนให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างย่ังยืน ยังเน้นดําเนินการกับประชาชนฐานรากเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของแผนในการส่งเสริมให้มีระบบการเงินท่ีสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของประชาชนได้ทุกระดับอย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน ส่วนมาตรการการส่งเสริมการจัดสวัสดิการโดยองค์กรการเงินหรือองค์กรสวัสดิการชุมชนและการเข้าถึงสวัสดิการ
ของรัฐ ควรระบุองค์กรสวัสดิการชุมชนท่ีเป็นการจัดสวัสดิการของชุมชนท่ีใช้เงินสมทบจากสามฝ่าย (ชุมชน รัฐ อปท.) รวมท้ัง    
การพัฒนาผู้ให้บริการทางการเงินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง ควรนําร่างพระราชบัญญัติ
การเงินระดับฐานรากท่ีผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศแล้วมาบรรจุไว้ในแผนด้วย 
นอกจากนี้ ควรเพ่ิมเติมให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่อง
การสร้างทักษะให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการทางการเงินของตนเองได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจด้าน
การประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง ไปพิจารณาประกอบการดําเนินงานต่อไปด้วย 
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                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  การขอความเห็นชอบบัญชีรายการสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมเกซองท่ีได้ปรับพิกัดระบบฮาร์โมไนซ์เป็นฉบับปี 

๒๐๑๒ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบเอกสาร Decision to Endorse the Transposed Lists of Goods for the Treatment for 
Certain Goods in the Rules of Origin, Annex 3 of the Agreement on Trade in Goods พร้อมบัญชีรายการสินค้าจาก
เขตอุตสาหกรรมเกซองท่ีได้ปรับพิกัดระบบฮาร์โมไนซ์เป็นฉบับปี ๒๐๑๒ โดยปรับพิกัดการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการ
ขององค์การศุลกากรโลกท่ีจะมีการปรับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์เป็นประจําทุก ๆ ๕ ปี เพ่ือให้บัญชีรายการสินค้าดังกล่าว     
มีความทันสมัยสอดคล้องกับพิกัดระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับท่ี ๑๐๑๒ โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงพันธกรณีท่ีไทยผูกพันไว้เดิม 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กรมศุลกากรดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการยกร่างประกาศกรมศุลกากรและคําสั่ง
ท่ัวไปกรมศุลกากรให้มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสาร Decision to Endorse 
the Transposed Lists of Goods for the Treatment for Certain Goods in the Rules of Origin, Annex 3 of the Agreement 
on Trade in Goods และแจง้ผลให้กระทรวงพาณิชย์ทราบ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้งเลขาธิการอาเซียนทราบการเสร็จสิ้นของกระบวนการ
ภายในของประเทศไทยของเอกสาร Decision to Endorse the Transposed Lists of Goods for the Treatment for Certain 
Goods in the Rules of Origin, Annex 3 of the Agreement on Trade in Goods 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) และกระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรสร้างความชัดเจนในการเทียบเคียงระบบฮาร์โมโนซ์ฉบับปี ๒๐๐๗ กับ ฉบับปี ๒๐๑๒ ร่วมกัน 
เพ่ือให้มีการระบุพิกัดศุลกากรในใบรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าและแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานเดียวกัน 
และลดความสับสนของผู้ประกอบธุรกิจนําเข้าส่งออก นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ควรเตรียมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
รับทราบบัญชีรายการสินค้าฯ เพ่ือให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี    
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ 

และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารท่ีจะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งท่ี ๒๒ 
และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จํานวน ๘ ฉบับ 
ได้แก่ (๑) ร่างกรอบงานความร่วมมือสําหรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของการเดินเรือใกล้ฝั่งท่ีออกโดยประเทศ
สมาชิกอาเซียน (๒) ร่างกรอบแนวทางการดําเนินงานระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะอาเซียน ๒.๐ (๓) ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ด้านการขนส่งอาเซียน-จีน (๔) ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การขนส่งอาเซียน-จีน      
(๕) ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่นด้านการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภาคการขนส่งฉบับใหม่ (๖) ร่างวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการโลจิสติกส์
สีเขียว (๗) ร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคว่าด้วยความปลอดภัยท่าเรือ และ (๘) ร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวก
ในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ (๑)-(๗) 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
   กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

                    ๑.๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายร่วมลงนามในเอกสารข้อ (๘) และให้กระทรวง
การต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ การพิจารณาถึงแนวโน้มและความต้องการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างผู้ประกอบการไทยกับประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการเจรจากําหนดท่าทีของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการขนส่ง
ระหว่างประเทศในภูมิภาคท่ีชัดเจน และการกําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากต่างประเทศ พร้อมท้ังเปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการกําหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดและการเตรียมความพร้อมในการดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม การพิจารณากําหนดท่าทีความร่วมมือด้านการพัฒนา
ระบบรางกับประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะการเร่งกําหนด
มาตรฐานของระบบรางเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบรางในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเร่งกําหนดแผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ระบบราง เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
และสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางได้ในอนาคต ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไป 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารท่ีจะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
อาเซียน ครั้งท่ี ๒๒ และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาท่ีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘         
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-รัสเซีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-รัสเซีย มีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิความจุความถ่ี สิทธิรับขน
การจราจรเสรีภาพที่ ๕ การทําการบินโดยใช้ชื่อเท่ียวบินร่วมกัน และเท่ียวบินเช่าเหมาลํา และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต
ของไทยและรัสเซีย (เกี่ยวกับการพัฒนาบริการเดินอากาศระหว่างสองประเทศ) 
                    ๑.๒ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของ
บันทึกความเข้าใจ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสําคัญ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมประชาสัมพันธ์ให้สายการบินต่าง ๆ ของไทยทราบถึงสิทธิการบินระหว่างไทย-รัสเซีย เพ่ือ
สนับสนุนให้สายการบินของไทยพิจารณาทําการบินในเส้นดังกล่าวต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรเวลาเข้า-ออก (Slot) ของอากาศยานในแต่ละ
ท่าอากาศยานในประเทศให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ [เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพ่ือ
การดําเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน)] รวมท้ังในการเจรจาการบินเพ่ือกําหนดสิทธิการบินในเส้นทางสายต่าง ๆ ให้คํานึงถึงความสามารถและข้อจํากัดของ      
ท่าอากาศยานและแผนพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคตด้วย เพ่ือให้สามารถรองรับการทําการบินได้ตามที่เจรจาไว้ต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานด้านความม่ันคงพิจารณาเพ่ิมมาตรการด้านความม่ันคงให้เหมาะสม
เพ่ือรองรับการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศท่ีจะเพิ่มข้ึนตามผลการเจรจาการบินเพ่ือกําหนดสิทธิการบินในเส้นทางสายต่าง ๆ 
 
 
 
 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรี ด้านการคมนาคมขนส่ง          

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยท่ี ๓ การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย และการประชุมอื่น ๆ      
ท่ีเก่ียวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบร่างเอกสารท่ีจะมีการรับรองระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก สมัยท่ี ๓ การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๘-๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
เอกสารฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
(Draft ministerial declaration on sustainable transport connectivity in Asia and the Pacific) มีสาระสําคัญเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีด้านคมนาคมขนส่งท่ีจะรับรองแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง
อย่างย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
                    ๑.๒ ร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) [Draft regional action programme for sustainable transport connectivity in 
Asia and the Pacific, phase (2017-2021)] มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดแผนงานเพื่อความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งอย่างย่ังยืน
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ครอบคลุมความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง ๗ สาขา ได้แก่ (๑) ความเชื่อมโยง
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งระดับภูมิภาค (๒) ความเชื่อมโยงด้านการดําเนินงานด้านการขนส่งระดับภูมิภาค (๓) ความเชื่อมโยง
ด้านการขนส่งระหว่างยุโรปและเอเชีย (๔) ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งในประเทศท่ีมีการพัฒนาน้อย ประเทศหมู่เกาะ และประเทศ
กําลังพัฒนาท่ีเป็นหมู่เกาะ (๕) การขนส่งในเมืองท่ีย่ังยืน (๖) ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งในชนบทสู่โครงข่ายท่ีกว้างขวาง และ    
(๗) การปรับปรุงด้านความปลอดภัยทางถนน 
                    ๑.๓ ร่างแถลงการณ์ร่วมมอสโกสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-รัสเซีย (Moscow Joint Declaration of 
the Russia-ASEAN Transportation Ministerial Meeting) มีสาระสําคัญเป็นการแสดงความยินดีกับกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 
๒๐ ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย ผสานระบบการขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือนํา 
ไปสู่การอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารท้ังทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ โดยการแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และการอบรมบุคลากรด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมท้ังกําหนดกลไกและแนวทางการพิจารณาทบทวน    
การดําเนินโครงการความร่วมมือเป็นประจําทุกปี 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ขออนุมัติกรอบท่าทีไทยและร่างเอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน 

และเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๕ (The  5th  Meeting of  the Joint Committee of Trade, Investment and  
Economic Cooperation between Thailand and China) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-จีน (Thailand-China Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation : JC เศรษฐกิจ) 
ครั้งท่ี ๕ และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุม 
ท้ังนี้ การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กําหนดจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                     ๑.๒ การต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย-จีน ระยะ ๕ ปี และเอกสารสําหรับการต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย-จีน ระยะ ๕ ปี รวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมเพ่ือการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน และอนุมัติให้



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
   กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุม รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเป็น   
ผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 
                     ๑.๓ มอบหมายให้กระทวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน สําหรับการลงนามดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ การปรับแก้ร่างความตกลงว่าด้วยการ    
ต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ กล่าวคือ ต้องเป็นการแจ้งยกเลิกแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ตาม Chapter IV วรรค ๘ ไม่ใช่ Chapter III 
วรรค ๖ การดําเนินการติดตามและประเมินความร่วมมือ โดยเฉพาะใน ๕ สาขานําร่อง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ    
ความร่วมมือในสาขาอ่ืน ๆ อีก ๙ สาขา รวมทั้งการพิจารณาขยายความร่วมมือไปสู่สาขาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในระยะต่อไป ตลอดจน   
การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถ่ินในการค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีนให้กว้างขวางย่ิงข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
                 ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                 ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 
       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค

และภูมิภาคอาเซียน 
 

        ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 
       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
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                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 
 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้ส่ิงจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 
       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     

ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
 
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 
  
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเป็นในการดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ 
(CRIMES)   

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๑๘๒,๒๗๘,๐๐๐ บาท ให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพ่ือดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ (Criminal Record Information Management Enterprise System : CRIMES) 
ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ 
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               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

   กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔

๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  มติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) และ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) และคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  
             ๑. การประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิต้ี (จังหวัดกาญจนบุรี) ระยะท่ี ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
                ๒. การประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
                    ๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
                    ๒.๒ ร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
                    ๒.๓ ร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
                    ๒.๔ ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้พ้ืนท่ีอําเภอปลวกแดง อําเภอบ้านค่าย และอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
เป็นเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
                    ๒.๕ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) รวมจํานวน ๓๕ แปลง ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทําเหมือง และจัดต้ังสถานท่ี
เพ่ือการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ จํานวน ๔ แปลง และคําขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทําเหมือง และจัดต้ังสถานท่ี
เพ่ือการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ จํานวน ๑ แปลง ต้ังอยู่ท่ีตําบลทับกวาง และตําบลท่าคล้อ อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
                    ๒.๖ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเพ่ือทําปูนขาว คําขอ
ประทานบัตรท่ี ๒/๒๕๕๒ ของห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนชาติแคลเซ่ียม 888 ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 
๒๘๐๔๔/๑๔๘๘๐ ของบริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังอยู่ท่ีตําบลหน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
                    ๒.๗ การปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง
การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลําดับท่ี ๓ โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ 
                    ๒.๘ การขอยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นชอบขององค์การอิสระ
ในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ และบรรดาอนุบัญญัติท้ังหลายที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๓ และการ

ประชุมท่ีเก่ียวข้อง และร่างปฏิญญาแคนคูนว่าด้วยการบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี ๑๓ 
(The Twelfth Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity : COP13) และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันท่ี ๒-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก โดยประเทศไทยจะแสดงเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนกับประชาคมโลก โดยเฉพาะการบูรณาการความหลากหลาย
ทางชีวภาพในภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                    ๑.๒ เห็นชอบในการรับรองร่างปฏิญญาแคนคูนว่าด้วยการบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างย่ังยืนเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดี โดยไม่มีการลงนาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน สนับสนุนการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ และเป้าหมายไอจิ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุ   
วาระการพัฒนาปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในมิติต่าง ๆ เช่น 
การปกป้องคุ้มครองและจัดการระบบนิเวศอย่างย่ังยืน ความม่ันคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การผลิตและ    
การบริโภคอย่างย่ังยืน เป็นต้น ท้ังนี้ จะมีการรับรองร่างปฏิญญาแคนนูนฯ ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายร่วมให้    
การรับรองปฏิญญาแคนคูนฯ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ท่าทีไทยสําหรับการประชุมระดับสูง เรื่อง การบูรณาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภาคป่าไม้ ท่ีระบุว่า ประเทศไทยจะมี
การดําเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีป่าไม้ ควรพิจารณาเพ่ิมเติมการดําเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปล่ียนท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และร่างปฏิญญาแคนคูนฯ   
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
 
 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ (เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....) เห็นชอบให้เพ่ิมบทบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยกําหนดให้องค์ประกอบ อํานาจหน้าท่ี 
และวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง นั้น เพ่ือให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการชัดเจน เห็นควรให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังกล่าว โดยให้นํา
หลักการท่ีให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติตามร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ พ.ศ. .... ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการเพื่อให้มีผลใช้บังคับมากําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีกลไกการดําเนินงาน   
ท่ียืดหยุ่นและสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของรัฐท่ีเกี่ยวข้องได้ 
                ๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 

      ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย 
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               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
              ๑. การเตรียมการรองรับประชาชนท่ีจะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้า
ถวายบังคมพระบรมศพ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
จัดระเบียบการดําเนินการทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมท้ังเรื่องการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การดูแลไม่ให้มีการนํา
สิ่งของท่ีผู้มีจิตศรัทธานํามาแจกจ่ายให้ประชาชนไปจําหน่ายต่อ การรักษาความสะอาด การกําจัดขยะ และการรักษาความปลอดภัย 
ท้ังนี้ ให้ดําเนินการโดยละมุนละม่อม 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาท่ีพักชั่วคราวแก่
ประชาชนท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพ่ือถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกเหนือจาก
บริเวณสนามหลวง เช่น บริเวณสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง และจัดรถรับส่งเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางและลดปัญหา
การจราจรด้วย 
                    ๑.๓ บริเวณจุดพักคอยสําหรับประชาชนบริเวณสนามหลวงท่ีได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
และทุกส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องนําเสนอข้อมูลการดําเนินการของรัฐบาลในเร่ืองต่าง ๆ ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปพร้อมกันด้วย เพ่ือสร้างความรับรู้ท่ีถูกต้องแก่ประชาชน 
                ๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการ        
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย สํารวจความต้องการใช้เคร่ืองมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ 
เช่น กลุ่มเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น และให้การสนับสนุนเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกล
ทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวตามลําดับความพร้อมในการดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องมือเคร่ืองจักรกลดังกล่าว นั้น 
ให้ขยายการดําเนินการให้ครอบคลุมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวจัดต้ังโรงสีของตนเองขึ้นในพ้ืนท่ีด้วย 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามข้อสั่งการและรายงานนายกรัฐมนตรีทราบ    
เป็นระยะ ๆ ด้วย 
                ๓. การบริหารจัดการน้ําบริเวณลุ่มน้ําเจ้าพระยาต้ังแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาจนถึงอ่าวไทย ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้ 
                    ๓.๑ ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นท่ีลุ่มตํ่าและประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจํา เช่น 
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น โดยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ําให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง   
เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และดูแลประชาชนให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวน้อยท่ีสุด รวมท้ังสร้างความรับรู้ท่ีถูกต้อง
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างย่ังยืนท่ีรฐับาลกําลังดําเนินการอยู่ด้วย 
                    ๓.๒ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยดําเนินการขุดลอกคูคลอง
ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถระบายน้ําได้เร็วข้ึน รวมทั้งเร่งสํารวจและพิจารณาความเป็นไปได้ในการขุดคลองแห่งใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์    
ในการกักเก็บน้ําและการระบายน้ําลงสู่อ่าวไทย ท้ังนี้ ให้ควบคุมดูแลการกักเก็บน้ําและการระบายน้ําให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ด้วย 
                    ๓.๓ ร่วมกับกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณพิจารณาจัดหาแหล่งเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ดําเนินการตาม
ข้อ ๓.๒ โดยอาจขอความร่วมมือจากภาคเอกชนท้ังไทยและต่างประเทศ 
                ๔. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับหน่วยงาน    
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) เช่น การเริ่ม
ประกอบธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การบริการไฟฟ้า การจดทะเบียนทรัพย์สิน การเข้าถึงสินเชื่อ การคุ้มครองนักลงทุน การจ่าย



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

และการคืนภาษี การค้าขายข้ามแดน การดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญา การล้มละลาย กฎหมาย และระเบียบท่ีโปร่งใส ท้ังนี้     
ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ. ร่วมกันกําหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธ์ิและเป้าหมายการดําเนินการท่ีชัดเจนและเป็นสากล โดยอย่างน้อยต้องกําหนดให้อันดับของประเทศไทยใน Ease of 
Doing Business สูงข้ึนทุกปี 
                ๕. ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการท่ีเสนอขอเพิ่มอัตรากําลังข้าราชการต่อคณะกรรมการ
กําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาทบทวนการเสนอขอเพ่ิมอัตรากําลัง โดยคํานึงถึงภาระงบประมาณ   
ท่ีเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและปริมาณภารกิจเป็นสําคัญ ท้ังนี้ ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดจ้างผู้มีคุณวุฒิพิเศษมาดําเนิน
ภารกิจเฉพาะ รวมท้ังการจ้างพนักงานราชการเพื่อทดแทนการบรรจุข้าราชการด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ร่วมกับ คปร. พิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจในอนาคต รวมท้ัง
ปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากรภาครัฐ โดยให้มีการจัดจ้างผู้ท่ีมีคุณวุฒิพิเศษหรือผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาปฏิบัติงาน
เต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา (part time) ในช่วงระยะเวลาที่กําหนดตามความจําเป็นของภารกิจ สําหรับการจัดสรรอัตราว่างจาก    
การเกษียณอายุของข้าราชการในแต่ละปี ให้พิจารณากําหนดสัดส่วนการรับบุคลากรภาครัฐท่ีเป็นข้าราชการประจํากับผู้มีคุณวุฒิพิเศษ
หรือผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้สอดคล้องกับกรอบอัตรากําลังท่ีกําหนดข้างต้นด้วย และให้รายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
                ๖. การจัดงานแสดงสินค้า การประชุม การพบปะหารือกับผู้นําต่างประเทศต่าง ๆ ให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบหรือ
เจ้าภาพจัดงานดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไปด้วยว่า ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ใด
จากการดําเนินการดังกล่าวด้วย เช่น เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า การเพ่ิมรายได้ เป็นต้น 
                ๗. ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ใช้กลไกการจัดทําประชาคมเพื่อให้ประชาชน   
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทําได้ และให้รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการจัดทําและดําเนินโครงการอย่างจริงจังด้วย โดยการทําประชาคมและรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าวนั้น ให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมกับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้อง และให้ถือว่าการจัดทําประชาคมและ
การรับฟังความคิดเห็นเป็นกระบวนการท่ีต้องดําเนินการในทุกโครงการและกิจกรรมด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน  
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
                ๑. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่งรัดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนงาน      
ในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมท้ังข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่ีให้ดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง (SEP for SDGs) กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประเด็น
การปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วย นั้น ในการจัดทําแผนงานดังกล่าวให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ิมข้อมูล     
ในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย 
                    ๑.๑ วิสัยทัศน์ 
                    ๑.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ 
                    ๑.๓ แหล่งท่ีมาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 
(Public Private Partnership : PPP) 
                    ๑.๔ ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนและสิ่งท่ีประเทศชาติและประชาชนจะได้รับ 
                ๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง สรุปรายงานสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําน่านและยม) ท่ีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวง 
มหาดไทยจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําให้มีความชัดเจน โดยควรระบุพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีจะเกิดน้ําท่วม แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานํ้าท่วมในพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีราชการ และมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเม่ือเกิดน้ําท่วม และนําเสนอ



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘

คณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป รวมท้ังข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่ีให้กระทรวง 
มหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยงานหลักจัดทําแผนการระบายน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยให้ครอบคลุมการจัดทําผังเมือง
เพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าท่วมขังรอการระบายเม่ือเกิดฝนตกหนัก ท้ังนี้ ให้นําเสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และให้รายงานแผนการบริหาร
จัดการน้ําและแผนการระบายน้ําต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
             ๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) นั้น เพ่ือให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความต่อเนื่อง จึงให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว 
โดยมอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงกระบวนงาน    
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด้วย เพ่ือให้การปรับมาตรฐานกระบวนงานดังกล่าวมีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ท้ังนี้ ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของทุกกระทรวงต่อนายกรัฐมนตรีด้วย 
                ๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า ในการทําความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากําหนดรายละเอียดการดําเนินการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น ขนาดหรือประเภท
ของรถยนต์ และจํานวนรถยนต์ท่ีสามารถข้ามพรมแดนได้ และให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนและระบบงาน   
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องปฏิบัติบริเวณพรมแดนให้ครบถ้วนเพ่ือประกอบการหารือกับคู่ภาคี เช่น การตรวจคนเข้าเมือง ระบบศุลกากร 
ท้ังนี้ ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก และอยู่บนหลักการปฏิบัติต่างตอบแทน นั้น จึงขอให้หน่วยงานท่ีจะมีการเจรจา
หรือจัดทําความตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านดําเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้งให้กําหนดรายละเอียดการดําเนินการ   
ต่าง ๆ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันอย่างเครง่ครัดด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี รวมท้ัง
พิจารณาความเหมาะสมในการมีกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือให้มีระบบการกํากับดูแล ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สหกรณ์ เพ่ือให้การดําเนินการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความม่ันคง ให้สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินการด้านการปฏิรูปกิจการตํารวจ โดยให้ครอบคลุม ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปฏิรูป
เชิงโครงสร้าง เช่น การถ่ายโอนภารกิจ เป็นต้น (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาและระบบการฝึกอบรม ค่าตอบแทน 
และสวัสดิการเพ่ือดํารงชีพอย่างมีศักด์ิศรี การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต เป็นต้น (๓) การปฏิรูป
ระบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (๔) การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานด้านการรักษาความปลอดภัย     
(๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การร่วมเป็นอาสาสมัคร เป็นต้น และ (๖) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์กร ท้ังนี้ ให้นําเสนอแผนดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนําเสนอนายกรัฐมนตรี
ต่อไป 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยจัดทําแผน   
การบริหารจัดการน้ําและแผนการระบายน้ํา โดยให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์ นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จและเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และนายวิษณุ เครืองาม) กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) เพ่ือยกระดับอาชีพ รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาค โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาในมิติเชิงพ้ืนท่ี (Area based) เป็นหลัก เพ่ือให้การดําเนินการสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี และสามารถนําศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาสนับสนุนการดําเนินการได้อย่างเต็มท่ี 
                    ๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการให้ข้าราชการในสังกัดทุกระดับท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนํานโยบายไปขับเคลื่อนได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองประเทศไทย ๔.๐ และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมท้ังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอําเภอดําเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากข้ึนด้วย 
                    ๒.๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้กระทรวงคมนาคม
เร่งรัดดําเนินการนําระบบต๋ัวร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเชื่อมการเดินทางของประชาชนที่สัญจรโดยเรือโดยสาร รถไฟฟ้า และ    
รถประจําทาง และให้คํานึงถึงการให้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงระบบบริการขนส่งสาธารณะ นั้น ให้กระทรวงคมนาคม
เร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ประโยชน์
จากตั๋วร่วมในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างแท้จริง 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กํากับดูแลราคาสินค้าเพ่ือมิให้มีผู้แสวงหาโอกาสจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าของ
รัฐบาล ในปี ๒๕๖๐ ในการขึ้นราคาสินค้าและบริการอย่างไม่เป็นธรรม 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางและมาตรการในการอํานวยความสะดวกและจูงใจให้คนต่างชาติท่ีมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้เข้ามาทํางานในประเทศไทยให้มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาขาท่ีมีความขาดแคลน 
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมท้ังเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้รองรับการดําเนินนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล เช่น การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ เศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) 
ท้ังนี้ ต้องไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพของแรงงานไทยในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
                    ๓.๒ ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมการออกกําลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
เพ่ือสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี รวมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกําลังกายหรือกิจกรรม
ทางกายมากข้ึนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของจังหวัดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับ
การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เกิดความเหมาะสม
สอดคล้องกับการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดและสามารถดําเนินการได้ด้วยความรวดเร็ว ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนท่ีด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเร่งรัดดําเนินการขับเคล่ือนงานในความรับผิดชอบให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ รวม ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล (๒) การขับเคล่ือนประเทศในด้านต่าง ๆ 
ด้วยระบบดิจิทัล (๓) การฟื้นฟูองค์กรรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เช่น บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ (๔) ความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 
                    ๑.๓ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงาน    
ท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามนโยบายในการแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนํา
ยางพาราไปใช้เป็นส่วนผสมในการทําถนน นั้น ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวโดยให้
พิจารณารวมไปถึงการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการซ่อมแซมถนนด้วย ท้ังนี้ ให้กระทรวงคมนาคมประสานการดําเนินการ      
กับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์จาก      
ผลการศึกษาหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวกับยางพาราต่อไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
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                    ๑.๔ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยสํารวจความเหมาะสมในการจัดให้มีพ้ืนท่ีรองรับ
การจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน เช่น ตลาดชุมชนในระดับตําบลและอําเภอ ตลาดกลางระดับจังหวัด โดยให้นําเสนอข้อมูล
และแผนการดําเนินงานดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป นั้น ในการดําเนินการดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําแนวทางการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมที่เป็นการให้
หน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ หรือผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
จัดสินคา้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาจําหน่ายเป็นรายเดือน 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหารือร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) และมิได้จัดการเรียนการสอนแล้ว เพ่ือให้การใช้พ้ืนท่ีของโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในชุมชน เช่น นําไปใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ท้ังนี้ ให้พิจารณาถึงงบประมาณท่ีจะใช้ในการดําเนินการ โดยคํานึงถึง
ความประหยัด ความคุ้มค่า และประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาผลการดําเนินงานของรัฐบาลในรอบปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องการจัดระเบียบ
สังคมด้านต่าง ๆ การบุกรุกพ้ืนท่ีริมทางรถไฟ หรือการค้าขายบริเวณริมทางเท้าท่ีได้มีการดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มีการกํากับ 
ติดตามการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้ึนอีก ส่วนเรื่องใดท่ียังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ 
                    ๓.๒ ให้ทุกส่วนราชการนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ หรือแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและ    
มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสอดคล้องไปในทางเดียวกัน 
                    ๓.๓ เนื่องจากในปัจจุบันผักตบชวาในแม่น้ํา คูคลองต่าง ๆ มีจํานวนมากและเป็นปัญหาสําคัญท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการสัญจรทางน้ํา การระบายน้ํา และเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดน้ําเน่าเสีย ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและป้องกัน
ปัญหานํ้าท่วมในอนาคต จึงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ 
                          ๓.๓.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ (เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการกําจัดผักตบชวา ประจําปี ๒๕๕๙) ท่ีให้ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
วิธีการในการกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา โดยเฉพาะผักตบชวาเพื่อยับย้ังไม่ให้มีการแพร่พันธ์ุเพ่ิมข้ึนต่อไป โดยให้รายงานผล           
การดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 
                          ๓.๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดระบบการกําจัดผักตบชวา    
ให้เป็นรูปธรรม จัดหาเคร่ืองมือ เครื่องจักร กําลังคน และสถานที่ท้ิงผักตบชวาให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมท้ังสร้างความตระหนักรู้
ในปัญหาดังกล่าวให้แก่ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้มีความต่อเนื่องและย่ังยืนโดยอาจพิจารณา  
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเสริมสร้างจิตสํานึก
ให้ประชาชนได้ร่วมกันกําจัดผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้ําคูคลองท่ีอยู่ใกล้ถ่ินท่ีอยู่อาศัยอย่างสมํ่าเสมอ ต้ังแต่ผักตบชวาในพื้นท่ี      
มีจํานวนน้อย เพ่ือป้องกันการขยายและแพร่พันธ์ุ เพ่ิมจํานวนมากขึ้นจนเป็นปัญหาดังเช่นปัจจุบัน 
                    ๓.๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....) 
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะโรงแรม
ขนาดเล็กและเกสต์เฮาส์ (Guest House) เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว นั้น ให้กระทรวง 
มหาดไทยเร่งรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเคร่งครัด รวมท้ังให้จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจ
การจัดสถานท่ีพักเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวท่ัวประเทศ เช่น โรงแรมขนาดเล็ก อาคารที่อยู่อาศัย อะพาร์ตเม้นต์ เป็นต้น ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยเร็วด้วย 
                    ๓.๕ ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายท่ีจะดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคใต้เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
พลังงานไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน นั้น ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ต่อไปด้วย 
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มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีท่ี ๒ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๘–๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีท่ี ๒ 
(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทุกกระทรวงรับไปพิจารณารายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ปีท่ี ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) อีกครั้งหนึ่ง และส่งการปรับปรุงแก้ไขให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิจารณาดําเนินการภายในวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ปีท่ี ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) เพ่ือเผยแพร่และนําเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศแปลบทสรุปสําหรับผู้บริหารเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในต่างประเทศ 

                ๔. ให้สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์บทสรุปสําหรับผู้บริหารฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และจัดทํารูปแบบการกําหนดท่ีง่ายต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๕/๒๕๕๙ เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๕/๒๕๕๙ เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
สั่ง ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๖/๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารง

ตําแหน่ง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๖/๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ัง
ข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ สัง่ ณ วันท่ี ๕ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๗/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความ

ปลอดภัย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๗/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย สั่ง ณ วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ และ

การกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าท่ี

ในหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว สั่ง ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี           

(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธาน
กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. เดือนท่ีผ่านมา (กันยายน ๒๕๕๙) เช่น การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๗๑ ณ สหรัฐอเมริกา และการประชุม ASEAN SUMMIT ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแถลงผล
การดําเนินงานครบรอบ ๒ ปี ของรัฐบาล และการปราบปรามการทุจริตเลือกต้ัง การดําเนินการภายหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านการออกเสียง
ประชามติ มาตรการการแก้ไขปัญหา IUU การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนโยบายประชารัฐ 
การแก้ไขปัญหาภาคใต้ การเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระเบียบและกฎหมาย
เกี่ยวกับการนําเข้าและส่งออกสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโรคระบาด การเตรียม
ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสภาผู้บริหารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU Telecom World 2016) การชี้แจงทําความ
เข้าใจการบริหารจัดการเรื่องการระบายข้าว การจัดงาน “Startup Thailand & Digital Thailand” ณ จังหวัดภูเก็ต และการดําเนินการ
ตามโรดแมปสู่การเลือกต้ังและโรดแมป ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
                ๒. เดือนต่อไป (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เช่น พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การใช้ประโยชน์จาก FTA และ AEC เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกสู่ชุมชน การจัดการ
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์และ IUU การขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการช่วยเหลือประชาชน การเยือนประเทศไทยของโครงการเรือเยาวชนอาคเนย์ ประจําปี ๒๕๕๙ การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการด้านการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก          
ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓” การป้องกันโรคจากยุงลายและโรคระบาดในช่วงฤดูฝน การแก้ไขปัญหาท่ีดิน
ในเขตปฏิรูปท่ีดินผิดกฎหมาย การดําเนินการตามโรดแมปสู่การเลือกต้ังและโรดแมป ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี           

(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
   ๑. รับทราบแนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ มีประเด็นสําคัญ 
ดังนี้ 
   ๑.๑ เดือนท่ีผ่านมา (ตุลาคม ๒๕๕๙) เช่น การจัดกิจกรรมถวายความอาลัยและสนับสนุนงานพระราชพิธี    
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วม
ประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ครั้งท่ี ๒ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ แนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากกลไก UPR การดูแลปัญหาค่าครองชีพของประชาชน การบริหารจัดการตลาด
สินค้าเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการ และการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์และ
จัดการต้นน้ํา สัตว์ป่า และการคุ้มครองสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES และการควบคุมการค้างาช้าง การจัดกิจกรรม Digital 
Startup เพ่ือก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพ การแจ้งเตือนประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเน้น ๖ โรคสําคัญช่วงฤดูหนาว 
การแจ้งเตือนเกษตรกรให้ระวังโรคและศัตรูพืช และโรคระบาดในสัตว์ปีกในช่วงปลายฝนต้นหนาว การบริหารจัดการน้ําและ
มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสภาผู้บริหารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU Telecom World 2016) การเตรียมร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และการดําเนินการตามโรดแมปของ      
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

   ๑.๒ เดือนต่อไป (ธันวาคม ๒๕๕๙) เช่น โครงการน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดกิจกรรมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาขนท่ีเดินทางมาถวาย
บังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประชุมระดับรัฐมนตรีเชียตะวันออกด้านครอบครัวและ
ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ การดําเนินการเร่ืองการลดต้นทุนการผลิต การดําเนิน
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ การดําเนินโครงการสานพลังประชารัฐ การคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าตาม
อนุสัญญา CITES และการคุ้มครองการค้างาช้าง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้ของ
ประชาชน การแก้ไขปัญหา IUU และวางมาตรฐานการผลิตและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีประสิทธิภาพ การสัมมนาในหัวข้อ 
“Digital Communication : ต่อยอดทฤษฎีลงมือปฏิบัติ” และการดําเนินการตามโรดแมปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
  ๒. ให้กรมประชาสัมพันธ์และโฆษกกระทรวงติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ตรงตามเป้าหมาย ข้อสงสัยของประชาชน รวมท้ังให้ชี้แจงข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ 
ท่ีอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงให้สาธารณชนรับทราบอย่างถูกต้องและทันท่วงทีด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริม
ประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... เนื่องจากปัจจุบันมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับแล้วและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการพัฒนาสังคมในปัจจุบันมากกว่า
ฉบับเดิม ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ    
ร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปสู่การปฏิบัติ ควรมีกลไกหรือแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคมสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ เพ่ือให้เป็นพลังร่วมพัฒนาประเทศให้มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปได้ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก เม่ือวันพุธท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ จงัหวัดชลบุรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจส่วนกลาง และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี 
จันทบุรี ตราด ระยอง) เม่ือวันพุธท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
                ๒. เห็นชอบตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปดําเนินการ รวมท้ังรายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบต่อไป 
ได้แก่ 
                    ๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาเร่งรัดการดําเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รวมทั้งมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเร่งรัดขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) สู่การปฏิบัติตามขั้นตอน โดยรายงานผลการดําเนินงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย 
                    ๒.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องรับยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับ
การผลิต การแปรรูป การตลาดผลไม้ภาคตะวันออก (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปขับเคลื่อนผ่านกระบวนการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
จังหวัดตามแนวประชารัฐ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ และให้กระทรวงมหาดไทยประสานสํานักงบประมาณร่วมพิจารณา  



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔

ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “มหานครผลไม้” ท่ีจังหวัดจันทบุรีในปี ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางผลไม้ของไทยตามขั้นตอนต่อไป 
                    ๒.๓ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงบประมาณ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาจัดทํา     
แผนบูรณาการเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและทักษะแรงงานไปสู่ข้ันสูงเพ่ือรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมฐานเดิมของ
ประเทศให้เป็นอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี ก่อนเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
                    ๒.๔ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาจัดทํา
แผนปรับปรุงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก-สาย รย.๑๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓-เลียบหาด    
แม่รําพึง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ระยะทาง ๗ กิโลเมตร) โดยคํานึงถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเชื่อมโยง         
แหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญของประเทศ รวมท้ังการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเส้นทางท่ีดําเนินการดังกล่าวด้วย 
                    ๒.๕ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    
รับไปพิจารณาดําเนินการ (๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายลําและผ่านแดนของท่าเรือแหลมฉบังในการเป็น ASEAN GATEWAY    
(๒) เร่งรัดการต่ออายุสัมปทานของภาคเอกชนท่ีได้รับสัมปทานท่าเรือ และติดตามภาคเอกชนท่ีได้รับสัญญาสัมปทานให้ดําเนินการ
ตามกฎหมาย และ (๓) แก้ไขประกาศกรมศุลกากรตามความเหมาะสมเพ่ือให้เอ้ือต่อการขนส่งสินค้าแบบถ่ายลําและผ่านแดน 
                    ๒.๖ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปเร่งรัดโครงการก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจรเป็น        
๖ ช่องจราจร รวมสะพานข้ามทางแยกทางหลวงหมายเลข ๓๖ ตอนชลบุรี (แยกกระทิงลาย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓ 
(ระยอง) ระยะทาง ๔๑ กิโลเมตร โดยให้คํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็นเร่งด่วนของโครงการ เพ่ือรองรับการลงทุนและ
การพัฒนาโครงการ EEC 
                    ๒.๗ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมและความจําเป็นเร่งด่วนของโครงการตามท่ีภาคเอกชนเสนอก่อนเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน รวมท้ังให้มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินโครงการอย่างเป็นระบบ 
 
มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  การเร่งรัดร่างกฎหมายสําคัญของรัฐบาล (เพ่ิมเติม) และการยกร่างกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

              ๑. ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติหรือให้มีผลใช้บังคับ
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เพ่ิมเติมอีกจํานวน ๒๕ ฉบับ ดังนี้ 
                    ๑.๑   ร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
                     ๑.๒   ร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. .... 
                    ๑.๓   ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๔   ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 
                    ๑.๕   ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
                    ๑.๖   ร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 
                    ๑.๗   ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... 
                    ๑.๘   ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
                    ๑.๙   ร่างพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๓ ร่างพระราชบัญญัติหอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ..... 
                    ๑.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนา พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

                    ๑.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
                    ๑.๒๐ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แยกภารกิจงานวางผังเมืองออกจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
                    ๑.๒๑ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 
                    ๑.๒๒ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๒๔ ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านการศึกษา 
                    ๑.๒๕ ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติซ่ึงออกตามความ
ในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ท่ีมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ยกเลิกกฎหมาย หรือออกกฎหมายใหม่ ท้ังนี้ กรณีท่ีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวได้กําหนดให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐยกร่างกฎหมายหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายท่ีมีอยู่นั้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายในส่วนดังกล่าวเป็นการถาวรและมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการจัดทํายุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการต่อคณะรัฐมนตรี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอว่า ในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ
หรือแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ระยะสัน้ (๑-๕ ปี) ต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานเจา้ของเร่ืองแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
แผนบูรณาการหรือแผนปฏิบัติการกับยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ี[ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพคน (๔) การสรา้งโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม (๕) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ] แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และแผนปฏิรูปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๐) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร 

(เกียกกาย) ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๒๐) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีผลงานสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลงานสะสมท่ีทําได้ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๔ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๘๔ 
                ๒. การส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง มีการส่งมอบพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๒ พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ี
ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าและพ้ืนท่ีโรงเรียนโยธินบูรณะ ในส่วนท่ีติดกับพ้ืนท่ีก่อสร้าง จํานวน ๗-๒-๕๐ ไร่ (รวมส่งมอบแล้ว
ท้ังหมด ๑๑๑-๐-๖๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔) 
                ๓. ปัญหา/อุปสรรค คือ การส่งมอบพ้ืนท่ีท่ีเหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้าง กระทบกับแผนงานก่อสร้าง
ตามที่ได้รับอนุมัติ และการจัดจ้างผู้ออกแบบงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ล่าช้า ซ่ึงอยู่ระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหา 
                ๔. คณะทํางานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นว่า 
                    ๔.๑ การขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปจํานวน ๓๘๗ วัน ยังไม่สามารถทําให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกท้ัง   
ยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ท้ังนี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งท่ี ๒ 
จํานวน ๔๒๑ วัน ซ่ึงผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว 
                    ๔.๒ เห็นควรให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้รับซ้ือซากอาคารให้อยู่ใน
กรอบเวลาท่ีกําหนด เพ่ือจะได้ส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีเหลือให้แก่ผู้รับจ้างหลัก [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
จาํกัด (มหาชน)] โดยเร็วต่อไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖

                    ๔.๓ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT มากกว่า ๔ เดือน    
ยังไม่แล้วเสร็จ ทําให้กระทบกับระยะเวลาการทํางานของผู้รับจ้างหลัก (บริษัท ซิโน-ไทยฯ) จึงเห็นควรแจ้งสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธ์ิในการขยายระยะเวลา    
การก่อสร้างออกไปอีก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  การดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การมอบหมายเจ้าหน้าท่ีติดตามขับเคล่ือนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) รวม ๓๒ หน่วยงาน และ
กลไกการติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป ตามท่ีคณะกรรมการขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 
เสนอ ซ่ึงบทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวมีดังนี้ 
                    ๑.๑ เชื่อมโยงและประสานข้อมูลการดําเนินงานและความเห็นระหว่างรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กับหน่วยงานขับเคล่ือนการปฏิรูป เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
                    ๑.๒ นําเสนอประเด็นท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคเสนอผ่านกลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (กขป.) ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สนช. และ สปท.) โดย
ผ่าน กขร. 
                    ๑.๓ สรุปรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการปฏิรูปในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
กขป. และ กขร. โดยให้ประธาน กขร. พิจารณานํากราบเรียนรายงานนายกรัฐมนตรีทราบความก้าวหน้าในการดําเนินการ 
                ๒. นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ กขร. แจ้งการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีติดตามขับเคล่ือนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) 
และกลไกการติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปดังกล่าวให้ สนช. และ สปท. ทราบผ่านคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย    
และมอบหมายให้ กขร. มีหน้าท่ีเร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินการตามข้อเสนอแผนการปฏิรูปซ่ึงผ่านความเห็นชอบของ
นายกรัฐมนตรีแล้ว ตลอดจนกํากับและประสานงานการดําเนินงานของ Mr. Reform ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม กขร. รวบรวมรายงานกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีทราบความคืบหน้าเป็นระยะ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทําแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาจัดทําแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทย
ควบคู่ภาษาอังกฤษ) เพ่ือเป็นประโยชน์ของประชาชนในด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการแปลเอกสารของประชาชน รวมท้ังลด
ข้ันตอนและกระบวนการรับรองเอกสาร และเพ่ือผลักดันให้หน่วยงานราชการไทยตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแบบฟอร์ม
เอกสารราชการ ๒ ภาษา ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยให้สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานให้เกิดความชัดเจน โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงบประมาณ   
ท่ีเห็นควรทําในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป จัดทําเฉพาะเอกสารท่ีมีความสําคัญและมีความจําเป็นเท่านั้น มีมาตรฐานการใช้คําท่ีถูกต้อง
เหมาะสม โดยให้กระทรวงการต่างประเทศตรวจร่างแบบฟอร์มฯ ของหน่วยงานก่อนนํามาใช้อย่างเป็นทางการ ควรมีมาตรการ
เตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในเร่ืองของงบประมาณดําเนินการ บุคลากร อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี กําหนดรูปแบบและ
คําแปลมาตรฐานของเอกสารทางราชการ รวมท้ังจัดทําเอกสารหรือคู่มือคําศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการแปล และให้แต่ละหน่วยงาน
จัดทําเอกสาร ๒ ภาษานําร่องไปพร้อมกันโดยเลือกแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมาจัดทําก่อน รวมถึงบูรณาการ
และรวบรวมแบบฟอร์มเอกสารประเภทต่าง ๆ จัดทําเป็นระบบเพ่ือให้บริการแบบดิจิทัล สําหรับงบประมาณในการดําเนินการดังกล่าว
ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณก่อนในลําดับแรก โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของทางราชการเป็นสําคัญ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

                ๒. ให้เร่งดําเนินการสําหรับเอกสารราชการท่ีประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจําวัน และเอกสารท่ีเกี่ยวกับการอํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ และให้สํานักงาน ก.พ.ร. รายงาน
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบผลการดําเนินงานเมื่อครบกําหนดเวลาดังกล่าว สําหรับเอกสารราชการอื่น ๆ ให้พิจารณาดําเนินการ
ตามลําดับความสําคัญ ซ่ึงต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จท้ังหมดภายในปี ๒๕๖๔ และให้สํานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการดําเนินงาน
แล้วรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุก ๖ เดือน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้ังแต่
วันท่ี ๒๖ ตุลาคม-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ ได้แก่ การจัดประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของงานท่ีจะขับเคลื่อน การประชุมหารือร่วมกับผู้นําศาสนาใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และประชุมร่วมกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะที่สําคัญ การจัดประชุมส่วนราชการ    
ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนท้ัง ๓ จังหวัด เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาท่ีสามารถช่วยเหลือได้ทันที รวมท้ังการหารือร่วมกับ    
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพ่ือขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 
              ๒. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทํา Road Map    
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้นําเสนอ
นายกรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้ Road Map ดังกล่าวให้ครอบคลุมการดําเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย 
                    ๒.๑ การจัดทําฐานข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในพื้นท่ี ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจํานวนคดีความ จํานวนโครงการ   
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น โครงการเพชรในตม โครงการพาคนกลับบ้าน เป็นต้น 
                    ๒.๒ การบูรณาการทํางานของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                    ๒.๓ การกําหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังในระดับตําบลและ
ระดับหมู่บ้าน เช่น ความม่ันคงของระบบไฟฟ้า การส่งเสริมการเกษตร และอุตสาหกรรม เป็นต้น 
                    ๒.๔ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการทํางานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง   การจัดทําแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังนี้ 
             ๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และ ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปีฯ 
                ๒. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการ 
                    ๒.๑ จัดทําแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยกําหนดวิสัยทัศน ์
ยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิรูป รวมท้ังจัดทําแผนแม่บท (Operation Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
                    ๒.๒ จัดส่งแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปีฯ ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
                ๓. ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดําเนินการ 
                    ๓.๑ ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปีฯ ของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘

                    ๓.๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบูรณาการแผนงานในภารกิจหลักของ
หน่วยงานระยะ ๒๐ ปีฯ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมกับสํานักงบประมาณ แล้วนําเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
พิจารณาก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
                ๔. เม่ือแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปีฯ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจผ่านการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยงานกลางใช้แผนงานดังกล่าวประกอบการพิจารณาดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ  
                    ๔.๑ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ชาตินําแผนงานดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
(Roadmap) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
                    ๔.๒ ให้สํานักงบประมาณใช้แผนงานดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
                    ๔.๓ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้แผนงานดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานําเร่ืองท่ีส่วนราชการ
เสนอคณะรัฐมนตรี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  สรุปการขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘–๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๙)  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๒๓ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ 

กนัยายน ๒๕๕๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอ 
มีผลงานสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
                ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถ่ิน การจัดงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ รวมท้ังการแก้ไขปัญหา     
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
                ๒. การปฏิรูปประเทศ กขร. ได้ติดตามขับเคลื่อนความคืบหน้าการดําเนินการตามประเด็นปฏิรูป โดยกระทรวง    
การท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงศึกษาธิการได้รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปท่ีนายกรัฐมนตรีได้ให้   
ความเห็นชอบแล้วในเรื่องท่ีเกี่ยวกับด้านการท่องเท่ียวและการศึกษา เช่น การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาครู : กรณี    
การแก้ปัญหาวิกฤตผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มีแนวโน้มลดตํ่าลง และการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน 
                    ๓.๑ ด้านความม่ันคง เช่น การใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดําเนินการและเฝา้ระวังเว็บไซต์ท่ีเข้าข่ายละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญแก่คณะทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และหอการค้าต่างประเทศในไทย 
                    ๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การจัดหาท่ีดินทํากินโดยการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการเผยแพร่ป่าไม้อย่างย่ังยืนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การมอบ   
ขาเทียมคนพิการท่ัวไทย โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง และการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ด้านวัฒนธรรม 
                    ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง มาตรการ
ภาษีเพ่ือส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพ่ีช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในชนบท การเปิด
เดินขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่เท่ียวปฐมฤกษ์ เส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม และการจัดงานมหกรรม Startup Thailand & Digital 
Thailand ภูมิภาค ๒๐๑๖ ใน ๓ ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต 
                    ๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมการประชุม Blue Ocean Conference ของนายกรัฐมนตรี       
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และการจัดเวที MFA CEO Forum ครั้งท่ี ๕ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้ประกอบการไทย 
                    ๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การจัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งท่ี ๑ การให้บริการ    
การชําระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคาร หรือหน่วยบริการชําระเงิน     
การขายทอดตลาด ณ คลองผดุงกรุงเกษม การจัดงานกระทรวงแรงงานรวมพลังต้านทุจริต และการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย    
ไม่เป็นธรรม 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกตําแหน่งหนึ่ง) เพ่ืออนุมัติให้ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ปฏิบัติหน้าท่ี          
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามเดิม ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีมติ ดังนี้ 
             ๑. กําหนดให้วันอังคารท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเป็นกรณี
พิเศษ จํานวน ๑ วัน เพ่ือให้มีวันหยุดต่อเนื่อง รวม ๔ วัน ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙-วันอังคารท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
                ๒. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ในกรณีหน่วยงานใดท่ีมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญในวันดังกล่าว
โดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซ่ึงหากยกเลิกหรือเลื่อนไป จะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน     
ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและไม่กระทบต่อการให้บริการ
ประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  วันหยุดราชการ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะมีพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจะมีพิธีพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้ง
สมณศักด์ิถวายแก่พระสังฆาธิการ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยังคงเป็นวันหยุดราชการในปีนี้ ส่วนวันหยุดราชการ
อ่ืนในปีต่อ ๆ ไป จะได้มีมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  การแต่งกายไว้ทุกข์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

                        คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงสวรรคต ณ วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญท่ีพึงปฏิบัติให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงให้
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีองค์การมหาชน และเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ของรัฐแต่งกายไว้ทุกข์ถวายพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงสวรรคต ณ วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีกําหนด ๑ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยให้แต่งกายไว้ทุกข์หรือมีเครื่องหมายแสดงการไว้ทุกข์ท่ีเหมาะสม
ตามประเพณีนิยม ในกรณีแต่งเคร่ืองแบบให้เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการแต่งเคร่ืองแบบท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับประชาชนท่ัวไป    
ซ่ึงพร้อมใจกันปฏิบัติได้เหมาะสมอยู่แล้ว รัฐบาลขอชื่นชมและเชิญชวนให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามนี้ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการในประเด็นสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ [เรื่อง สรุปประเด็นเร่ืองสําคัญตามมติ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ต้ังแต่วันท่ี ๑๐ มิถุนายน-๒ กันยายน 
๒๕๕๗)] และให้ทุกส่วนราชการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศของส่วนราชการ
ทุก ๓ เดือน ส่งให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี      
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
เรื่อง  การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
          คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การเสนอเรื่องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรีท่ีมีผลกระทบ
โดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เช่น การใช้พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 
พ้ืนท่ีป่าชายเลน พ้ืนท่ีป่าไม้ถาวร เป็นต้น มีการพิจารณาอย่างบูรณาการเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ 
สอดคล้องกับหลักวิชาการด้านการอนุรักษ์และหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
จึงมีมติให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซ่ึง
มีภารกิจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงก่อน และให้นําความเห็นชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเสนอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมกับเรื่องท่ีจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      

   เรื่อง  การขอยกเว้นเง่ือนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครู
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คืนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต่ 
๑๒๐ คนข้ึนไป ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีปกติแต่ประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลังครู จํานวนรวมท้ังสิ้น ๙๒๒ แห่ง โดยจัดสรรอัตรา 
กําลังครูให้ไม่มากกว่าอัตรากําลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๘๕ อัตรา ตามมติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. และ    
สํานักงบประมาณท่ีเห็นควรปรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับการจัดสรรให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวโน้มของจํานวนนักเรียนท่ีลดลง และนํามาตรการอ่ืนท่ีปฏิบัติได้จริงและสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลังครูได้มาใช้ด้วย 
และให้ คปร. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้อง
กับบริบทของประชากรวัยเรียนท่ีมีแนวโน้มลดลงในขณะท่ีภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลต่อผู้เรียนเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากนี้ 
ก.ค.ศ. ควรมีการตรวจสอบกรอบอัตรากําลังครูให้มีความถูกต้องและต้องไม่จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเกินกรอบตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. รวมท้ังการจัดสรรอัตรากําลังครูดังกล่าวจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสม   
ของภาระงานในด้านการเรียนการสอนกับจํานวนนักเรียนให้ท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      

   เรื่อง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติการเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑,๙๒๒ อัตรา เพ่ือใช้บรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ท่ีสําเร็จการศึกษาในปี ๒๕๕๙ 
โดยใช้งบประมาณประมาณ ๕๘๖,๓๒๓,๑๒๐ บาท/ปี ท้ังนี้ การกําหนดตําแหน่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนด
ตําแหน่งท่ี ก.พ. กําหนด ตามมติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับการบรรจุอัตราข้าราชการตั้งใหม่ดังกล่าว
ควรคํานึงถึงอัตราส่วนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อจํานวนประชากรที่เหมาะสม และมีการกระจายอย่างเป็น
ธรรมในแต่ละพ้ืนท่ี รวมท้ังการสร้างความรับรู้ของประชาชน และการบูรณาการของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 
เพ่ือให้การบริการสาธารณสุขในภาพรวมของภาครัฐมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไป 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
   เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  สําหรับข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหน้าท่ี

ประจําอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับข้าราชการ
ซ่ึงมีตําแหน่งหน้าท่ีประจําอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการขยายสิทธิการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล กําหนด
เพ่ิมเติมกรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในและพักห้องพิเศษเตียงเดียว แก้ไขหลักเกณฑ์การอนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือ  
ค่ารักษาพยาบาล และแก้ไขหลักเกณฑ์การขอเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ    
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะพิเศษ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการทุกระดับชั้นควรมีสิทธิ   
ท่ีเท่าเทียมกันไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบในเร่ืองนี้ในระยะต่อไปให้ข้าราชการ
ชั้นผู้น้อยมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และให้รับความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะพิเศษ ท่ีเห็นควรให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง 
สํานักงบประมาณ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากรณีข้าราชการที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ซ่ึงแต่ละประเภทจะมี
ค่าใช้จ่าย (cost of living) ท่ีแตกต่างกัน จึงควรพิจารณาใช้ระบบการทําประกันสุขภาพ (health insurance) โดยเทียบเคียงกับ
รัฐวิสาหกิจท่ีปฏิบัติงานในต่างประเทศ เพ่ือมิให้เกิดความเหลื่อมล้ํา และเป็นภาระงบประมาณ ท้ังนี้ ควรมีมาตรการป้องกันการเบิก
ค่ารักษาพยาบาลท่ีซํ้าซ้อนด้วย รวมทั้งความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับข้าราชการ
ซ่ึงมีตําแหน่งหน้าท่ีประจําอยู่ในต่างประเทศ ควรคํานึงถึงรูปแบบและวิธีการอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย อาทิ ระบบของ    
การประกันสุขภาพ และพิจารณาจากหน่วยงานภาคเอกชนท่ีไปประกอบกิจการในต่างประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
     ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้      

โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 
 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 
       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ  
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
   เรื่อง  สรุปมติ-ข้อสั่งการท่ีสําคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒ 

กันยายน ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

           ๑. รับทราบสรุปมติ-ข้อสั่งการท่ีสําคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตามที่ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรรมการและเลขานุการ คตช. 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๒

เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับมติและข้อสั่งการของ คตช. ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป โดย    
มีมติ-ข้อสั่งการท่ีสําคัญ เช่น (๑) รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ     
การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท.กระทรวง) (๒) เห็นชอบในหลักการผลการดําเนินงาน
จากการใช้คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อํานาจตามมาตรา ๔๔) ให้บุคคลพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือพักการปฏิบัติ
หน้าท่ี (๓) รับทราบรายงานเรื่อง “จุดเปลี่ยนสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย” และเห็นชอบแนวทางการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในช่วงท่ี ๓ ของ Roadmap ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการปราบปรามการทุจริตเสนอ (๔) รับทราบผล   
การดําเนินงานในการสร้างจิตสํานึก “คนไทยไม่โกง” ผ่านสื่อ Animation ชุดก้านกล้วย รวมท้ังสื่ออ่ืน ๆ และเห็นชอบในหลักการ
ให้เผยแพร่ให้กว้างขวางย่ิงข้ึน ตลอดจนเห็นชอบให้รัฐบาลร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้น 
           ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับความเห็นของสํานักงบประมาณ
เกี่ยวกับงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจําปี ๒๕๕๙ ท่ีเห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลางฯ และขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณโดยตรง ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      

   เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหน้าท่ีประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้านปราบปรามการทุจริต 
ด้านป้องกันการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ด้านบริหารจัดการองค์กร รวมท้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของ
ศาลปกครองท่ีมีผลต่อมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทําคําร้อง      
ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคํา หรือผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าท่ี การร่ํารวยผิดปกติ หรือข้อมูลอ่ืน    
อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ 
                ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปประสานงานกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือขอความร่วมมือ
เร่งรัดการดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีความสําคัญเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย 

 
     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ

สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
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                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
เรื่อง  การเร่งรัดร่างกฎหมายสําคัญของรัฐบาล 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. ให้เร่งรัดการดําเนินการให้มีการเสนอร่างกฎหมายสําคัญของรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติหรือให้มีผล     
ใช้บังคับภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑.๑   ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
                    ๑.๒   ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๓   ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๔   ร่างพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๕   ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
                    ๑.๖   ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 
                    ๑.๗   ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... 
                    ๑.๘   ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สถาบันการเงินท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ตามมาตรา ๑๙) 
                    ๑.๙   ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๓ ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๕ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๖ ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

                  ๒. ในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐพิจารณาความสอดคล้องกับ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่ีผ่านความเห็นชอบการออกเสียงประชามติ รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมายท่ี
ต้องดําเนินการตราตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วย อาทิ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายว่าด้วยแผน
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ โดยให้บรรจุเป็นรายการเพ่ิมเติมในแบบตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย 
(Checklist ๑๐ ประการ) ท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องถือปฏิบัติ และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
ความเห็นในประเดน็ความสอดคล้องดังกล่าวก่อนนําเร่ืองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     

 เรื่อง  การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดการดําเนินคดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ กับเอกชน 
และข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง รวม ๑๐ เรื่อง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอ และแจ้งให้
สํานักงานอัยการสูงสุดส่งเร่ืองคืนตัวความหรือส่งคําตัดสินชี้ขาดและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้คู่กรณีทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 
  



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ    
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามต้ังหรือขยายโรงงานจําพวกท่ี ๓ บางประเภท ชนิด 
หรือขนาด ในบริเวณท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําสาธารณะหรือในบริเวณท่ีอยู่ในทําเลและสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม รวมท้ังกําหนด    
ให้อํานาจแก่รัฐมนตรีในการประกาศกําหนดให้โรงงานจําพวกท่ี ๓ บางประเภท ชนิด หรือขนาด ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ดําเนินการ
ต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีการยกเว้นโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมท่ีรับเฉพาะนํ้าเสียชุมชน ควรคํานึงถึง
แนวป้องกันน้ําท่วมหรือกรณีท่ีหากโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเกิดชํารุดเสียหาย ซ่ึงอาจจะทําให้ของเสียไหลลงสู่แหล่งน้ําได้ 
รวมถึงการวัดระยะห่างในกรณีแหล่งน้ําท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือและกรมเจ้าท่า นอกจากนี้           
ในการออกประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือกําหนดบริเวณ “แหล่งน้ําสาธารณะ” ท่ีจะต้องออกตามความ    
ในกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ จําเป็นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมของบริเวณแหล่งน้ําโดยพิจารณาความจําเป็นของแต่ละพ้ืนท่ีด้วย 
รวมท้ังกระทรวงอุตสาหกรรมควรดําเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือศึกษาเร่ืองนี้ให้ชัดเจน      
ก่อนจะออกเป็นประกาศกระทรวงฯ ท้ังนี้ ควรพิจารณาให้ความสําคัญกับพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบสูงก่อน        
เป็นลําดับต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชน โดยปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างขององค์การ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ     
กระทรวงการคลังท่ีให้ปรับแก้ข้อความในร่างมาตรา ๑๙ เป็น “การบัญชีขององค์การ ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กําหนดซ่ึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุขององค์การ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง ...” เพ่ือให้องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีความชัดเจนในการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... สาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชน โดยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติม
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างขององค์การ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงาน 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

ก.พ.ร. ท่ีให้ปรับแก้ข้อความในร่างมาตรา ๑๕ เป็น “การบัญชีของสํานักงาน ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนดซ่ึงต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง ...” เพ่ือให้สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
มีความชัดเจนในการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี รวมท้ังแก้ไขร่างมาตรา ๖ เพ่ือการควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักงานให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒  ความผิด) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษ
ปรับในภาค ๒ ความผิด) มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยกําหนดเพ่ิมกรณีการอายัดสิทธิเรียกร้อง   
ในทรัพย์สินเพ่ือใช้ค่าปรับ แก้ไขเพ่ิมเติมให้มีโทษปรับในความผิดฐานทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทําร้ายรับอันตรายสาหัส 
และปรับปรุงอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว    
ไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในคราวเดียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙      
(เรื่อง การเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยก

วัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา  พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างข้ึนเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
และการยกวัดร้างข้ึนเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องพันธนาการและวิธีการใช้เครื่องพันธนาการสําหรับผู้ต้องกักขัง พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องพันธนาการและวิธีการใช้เครื่องพันธนาการสําหรับผู้ต้องกักขัง พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีประจําสถานท่ีกักขังสามารถใช้เคร่ืองพันธนาการกับผู้ต้องกักขังได้ภายใต้เงื่อนไขท่ี
กฎหมายกําหนดไว้ ซ่ึงจะเป็นการช่วยป้องกันการหลบหนีหรือการทําอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้ต้องกักขังหรือผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรมและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นควรกําหนดเงื่อนไขการใช้
เครื่องพันธนาการเพ่ิมข้ึนจากกรณีปกติท่ีต้องใช้กุญแจมือกับผู้ต้องกักขังควรใช้ในกรณีท่ีเห็นว่าไม่มีทางอ่ืนท่ีจะป้องกันได้ดีกว่า ควร
กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการสั่งให้ใช้หรือเพิกถอนการใช้เคร่ืองพันธนาการสําหรับผู้ต้องกักขัง
เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในกรณีดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการใช้เครื่องพันธนาการ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

สําหรับผู้ต้องกักขังให้มีความชัดเจน และคํานึงถึงผู้ต้องกักขังท่ีต้องใช้เครื่องพันธนาการดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน รวมท้ังการใช้
เครื่องพันธนาการสําหรับผู้ต้องกักขัง ควรนําเทคโนโลยีมาใช้เช่นเดียวกับการให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ี
สามารถตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สําหรับการกําหนด 
ให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องกักขังหญิงท่ีเป็นคนดุร้าย หรือมีพฤติกรรมหรืออาการส่อว่าเป็นบุคคล
วิกลจริต ซ่ึงจําเป็นอย่างย่ิงต้องป้องกันมิให้ก่อภยันตรายแม้หญิงนั้นอยู่ในภาวะเจ็บท้องก่อนคลอดบุตร ขณะคลอดบุตร หรือภายหลัง
การคลอดบุตร อาจไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ และข้อกําหนด
สหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษหญิงในเรือนจําและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําความผิดหญิง ไปประกอบ   
การพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือให้
บริษัทท่ีรับประกันภัยสามารถจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบท่ีเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บําบัด บรรเทา หรือ
ขจัดความเสียหายในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายได้ทันต่อสถานการณ์ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ท่ีอยู่ระหว่าง
การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมในประเด็นท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการประกันภัยความเสียหายท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตรายแต่ละรูปแบบการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งทางบก 
(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๒ มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๓๒) การขนส่งทางน้ํา (กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖) 
การขนส่งทางอากาศ (พระราชบัญญัติการรับขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๖) และการขนส่งทางราง 
(พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๕ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๘) ว่าจะซํ้าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....       
ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแก้ไขหรือไม่ ดังนั้น ในชั้นตรวจร่างกฎหมายควรเชิญหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง   
เข้าร่วมการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพ่ือให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

สามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการกําหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุล
เงินไทยในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม [ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]   

   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เพ่ือให้บริษัทและ      
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล) และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการกําหนดให้ใช้สกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ 
เพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การแก้ไขพระราชบัญญัติฯอาจจะส่งผลกระทบให้การจัดเก็บรายได้ของภาษีนิติบุคคล แตกต่างจากวิธีการคํานวณแบบเดิม จึงต้อง
ติดตามและประเมินผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ และกําหนดแนวทางในการรองรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งการอนุญาต   
ให้ใช้และการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน (Functional Currency : FC) ควรให้ความสําคัญกับ    



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

การกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีมีความโปร่งใส และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกอบการ
ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๓. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติรวม ๒ ฉบับดังกล่าว 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
เรื่อง  ขอขยายระยะเวลามาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพ่ือการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ (ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ รวม ๓ ฉบับ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ จากสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุด
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สําหรับเงินได้ท่ีเกิดจาก      
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นใบทรัสต์ และยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สําหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือกระทําตราสารที่เกิดข้ึนหรือเนื่องมาจาก   
การโอนหรือก่อทรัพย์สิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ฯ 
ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๓. ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการแก้ไขระยะเวลาการบังคับใช้ของร่างกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็น
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด
สําหรับการแปลงสภาพของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
ของกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาตามข้อ ๑ 
               ๔. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
พิจารณาหามาตรการจูงใจอ่ืนนอกเหนือจากมาตรการทางด้านภาษีควบคู่กันไปด้วย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา

กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
 

     ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 
       ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด

การดําเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  
 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๘

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครัง้ มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 
๒๗๗ เรื่อง  

                               แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                  
แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในชว่งต้ังแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

 
๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๗๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๘๓ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๖๔ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๒๔ เรื่อง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรฐัมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี

 

 

––  
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อ, 24

วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง (๒.๑๗ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๘๓ เรื่อง (๒๙.๙๖ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๑๖๔ เรื่อง (๕๙.๒๑ %) 

วาระอื่น ๆ ๒๔ เรื่อง (๘.๖๖ %) 

รวมทั้งสิ้น  ๒๗๗  เร่ือง



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๐

 
๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๒๔๗ เรื่อง  
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๘๓   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๗๐  เรื่อง  วาระจร  ๑๓  เรือ่ง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๖๔    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๒๗  เรื่อง  วาระจร  ๓๗  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
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รวมทั้งสิ้น  ๒๔๗ เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๑ 

 
๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรช่ีวงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเร่ือง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๗๗ เรื่อง ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑
๕

๑
๑

๔
๑
๑

๓
๑
๑
๒

๑
๑๔

๙
๗

๓
๓
๔

๘
๑๓
๑๔

๒
๖

๑๑
๑๓

๑๙
๔
๔

๑๓
๓๒

๖
๗๐

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐

อื่น ๆ
สลธ.คสช.

วช.
กร.
พศ.
ปง.
ปช.
สว.
ตช.
ศป.
ศย.
อส.
อก.
สธ.
ศธ.
วท.
วธ.
รง.
ยธ.
มท.
พณ.
พน.
ดท.
ทส.
คค.
กษ.
พม.
กก.
กต.
กค.
กห.
นร.

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๗๗  เร่ือง



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๒

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 
 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๖๐ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๑๗ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 

เรื่องทั่วไป
๒๓๓ เรื่อง
๘๔.๑๒ %

เรื่องกฎหมาย
๔๔ เรื่อง
๑๕.๘๘ %

นโยบายรัฐบาล
160

57.76%
ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

117
42.24%

รวมทั้งสิ้น  ๒๗๗  เร่ือง

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๑๗ เรื่อง 
๔๒.๒๔ % 

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๖๐ เรื่อง 
๕๗.๗๖ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๗๗  เร่ือง 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๓ 

 
๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 

 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๔

๔๕

๘ ๕ ๒

๔๑

๕ ๑ ๓

๓๒

๑๔

จํานวนเรื่อง 

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

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

  

รวมทั้งสิ้น  ๑๖๐ เร่ือง



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๔

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑๕

๔๗ ๔๖

๑๑

๓๘

๓

จํานวนเรื่อง 

ด้าน(๖)   (๕)  (๔)  (๓)  (๒)  (๑)   

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๖๐ เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๕ 

 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จํานวน ๑๖ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 

  
 
 

 
 
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ  ทีแ่ต่งต้ังโดยมติคณะรฐัมนตรีต้ังแต่วันที ่๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓๒ คณะ จาํแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ได้ดังน้ี 
 

 
 
 

ภาคเหนือ
จํานวน ๕ เรื่อง

๓๑.๒๕ %

ภาคกลาง
จํานวน ๕ เรื่อง

๓๑.๒๕ %

ภาคใต้
จํานวน ๑ เรื่อง

๖.๒๕ % 

ภาคตะวันออก
จํานวน ๔ เรื่อง

๒๕ %
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๑ เรื่อง

๖.๒๕ %

๑๓
๒๒ ๑๙

๕๑

๗ ๔
๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๖

๒ ๗ ๘
๔

๑๔ ๑๒
๔ ๒ ๔ ๒ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๖ เร่ือง

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๖

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ีและร่างพระราชบญัญตัิท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ 
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 

 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ๔๔๙๕๘/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] 
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เพ่ือให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศ
ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการกําหนดให้ใช้สกุลเงิน
อ่ืนที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ 
เพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม [ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] [มาตรการกําหนดให้ใช้สกุลเงินอ่ืน ที่ไม่ใช่สกุลเงิน
ไทยในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม] 

๔๔๙๔๘/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] 

๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เพ่ือให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศ
ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการกําหนดให้ใช้สกุลเงิน
อ่ืนที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ 
เพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้บริษัทและห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณภาษีเงินได้  
นิติบุคคล] 

๔๔๙๔๘/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๔๔๙๖๘/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] 

๕. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 

๔๕๒๙๗/๕๙ [๒๙/๑๑/๒๕๕๙] 

๖. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ๔๔๐๓๑/๕๙ [๒๒/๑๑/๒๕๕๙] 
๗. ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... 

๔๓๐๓๐/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๔๓๓๒๘/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] 

๙. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๒๙๙๔/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙]
   



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๗ 

ลําดับ ชื่อเรื่อง เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด) (สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 

๔๓๐๓๓/๕๙ [๑๕/๑๑/๒๕๕๙] 

๑๑. มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ [ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
นโยบายบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 

๔๒๑๑๙/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] 

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ืออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... 

๔๒๐๘๒/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] 

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด) พ.ศ. .... 

๔๒๐๒๔/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] 

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)] 

๔๑๘๙๔/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] 

๑๕. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
[สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
(วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)] 

๔๒๐๓๕/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] 

๑๖. ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ว(ล) ๔๒๐๙๙/๕๙ [๐๘/๑๑/๒๕๕๙] 
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 
๔๑๑๑๙/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] 

๑๘. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 

๔๐๘๗๒/๕๙ [๐๑/๑๑/๒๕๕๙] 

 
  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
             ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอน ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ ๒๑ 

รวม ๒๑ 
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                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๘

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีจํานวน ๑๐ ฉบับ จําแนกตาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

รัฐธรรมนูญ พระราช 
บัญญัต ิ

พระราช 
กําหนด 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง ระเบียบ ประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตร ี     ๑   
กระทรวงการคลัง       ๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม      ๑  
กระทรวงมหาดไทย     ๒   
กระทรวงยุตธิรรม  ๑   ๑   
กระทรวงแรงงาน     ๑   
สํานักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน     ๑   
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน     ๑   

รวม  ๑   ๗ ๑ ๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๙ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี อส. สํานักงานอัยการสงูสุด 
กห. กระทรวงกลาโหม ศย. สํานักงานศาลยุติธรรม 
กค. กระทรวงการคลัง ศป. สํานักงานศาลปกครอง 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
กก. กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปช. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คค. กระทรวงคมนาคม พศ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กร. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิดท. กระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พน. กระทรวงพลังงาน วช. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
พณ.   กระทรวงพาณิชย์ สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
มท.   กระทรวงมหาดไทย อื่นๆ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฏหมาย 
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธกิาร   
สธ.   กระทรวงสาธารณสุข   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   
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