
 



     คํานํา 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีสําคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 

โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องต่างๆ ท่ีสําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง

นโยบายท่ีวางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานต่างๆ ท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น

ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

และแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไก

อ่ืนๆ ท่ีรัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 

  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน

การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 

ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น 

CD สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุป

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตร ีรวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี

ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องท่ีเป็นมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วง

เวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น สถานการณ์น้ําและ

การบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑ รายงานการดําเนินงานแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ

และมัคคุเทศก์ขาดแคลน และแนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการทํางานของรัฐบาล 

จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th 

ด้วย 

 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 

 - ๑ - 

 
 
 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

๘๘ ปี ใต้ร่มพระบารมี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   ๓๙๒๙๖/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๑ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๒๐ ปี กรมยุทธศึกษา
ทหารบก พ.ศ. ....  

๔๐๗๗๓/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑ 

การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   

ว ๓๗๖/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๑ 

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ถือเป็นวันลา   

ว ๓๗๕/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ  ๓๙๙๒๗/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๒ 

มาตรการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณี
เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  

๔๒๖๒๖/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๒ 

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในระยะ 
๒ เดือน  

๓๙๔๘๓/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๒ 

ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมง   
ผิดกฎหมาย  

๓๙๒๘๖/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๓ 

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัด
การท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๒ และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติ
ด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒  

๓๙๕๓๒/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๓ 

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาการท า
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม  

๔๐๔๗๑/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๔ 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๙  ๔๒๖๑๑/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๔ 

การปรับเงื่อนไขของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ขออนุญาตท างานได้  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

๔๓๐๓๖/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๕ 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่าง
ไม่เป็นทางการระหว่างไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒  

ว(ร) ๒๖๙/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๕ 

สารบัญ 



 

 - ๒ - 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๘  

๓๙๒๕๓/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๖ 

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑  ๓๙๕๘๘/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๗ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ  
ASEM ครั้งที่ ๑๒  

๓๙๔๘๖/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๗ 

ความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาค 
ที่เพ่ิมพูนระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน (Financing  Agreement of the Enhanced 
Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument : E-READI)  

๓๙๓๖๓/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๘ 

ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  ๓๙๗๗๗/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๘ 

ข้อเสนอโครงการการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน 
ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล  

๔๐๔๐๙/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๙ 

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๗ และ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง  

๔๐๑๕๘/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๙ 

รายงานการส่งมอบโบราณวัตถุ ๑๖ รายการ ให้แก่รัฐบาลกัมพูชา  ๔๐๔๒๒/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๐ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๓  

๔๐๓๔๘/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๐ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออก
กับลาตินอเมริกา ครั้งที่ ๗ (FEALAC FMM7) ณ สาธารณรัฐคอสตาริกา  

๔๐๖๒๑/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๐ 

การจัดท าและการน าเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
ภายใต้กลไก Universal Periodic Review รอบท่ี ๒  

๔๑๐๓๒/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๑ 

กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 ๔๐๓๓๘/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๒ 

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)   

๔๐๘๗๔/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๒ 

เอกสารที่จะมีการลงนามและรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมอ่ืน     
ที่เก่ียวข้อง  

๔๐๗๓๕/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๓ 

การลงนามในการด าเนินโครงการระดับภูมิภาคโครงการใหม่ ภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ

๔๐๙๗๔/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๓ 



 

 - ๓ - 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้ (Agreement 
between the Governments of the Member States of the Association 
of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea on Forestry 
Cooperation : AFoCo)  
การขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการอุดมศึกษา  ๔๐๖๑๗/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๔ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองระหว่างการประชุม 
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๔๑๐๖๕/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๕ 

เอกสารส าคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ 
และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๗  

๔๑๐๕๓/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๕ 

การเสนอวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ 
ระหว่างประเทศเพ่ือผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก
สู่การปฏิบัติ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  

๔๐๕๐๐/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๖ 

การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  

๔๑๐๖๑/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๑๖ 

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย   

๔๑๖๔๕/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๑๗ 

สรุปผลการประชุมเปิดตัวมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ  
ต่อผู้ต้องขัง ("ข้อก าหนดแมนเดลา") ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐  

๔๑๖๑๔/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๑๘ 

ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาบราซิเลีย (Brasilia Declaration)  ๔๑๗๔๒/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๑๘ 

การลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕  

๔๑๙๔๖/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๑๙ 

การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย
สากล โดยวิธีการเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเนื่อง [Universal  Security Audit Programme-
Continuous Monitoring  Approach: (USAP-CMA)] ระหว่างองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศและราชอาณาจักรไทย  

๔๑๘๒๙/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๒๐ 

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์เกี่ยวกับการเจรจา RCEP ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๒๗  

๔๑๘๓๙/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๒๐ 

การลงนามในร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และความตกลงที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบความตกลงฯ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน  

๔๑๗๒๓/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๒๑ 

การขอความเห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาส าหรับแผนปฏิบัติการอย่างรอบด้าน 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กับสหพันธรัฐรัสเซีย ปี ค.ศ. ๒๐๐๕-๒๐๑๕  

๔๑๘๕๒/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๒๒ 



 

 - ๔ - 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเผยและการใช้ข้อมูล ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทย และ
กรมการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันชายแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 
ฝ่ายไทย รวมทั้งขออนุมัติให้มีการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ หากมีความจ าเป็น
ในภายหน้า  

๔๑๙๐๒/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๒๒ 

การขอความเห็นชอบการเข้าร่วมเจรจาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขพิธีสารว่าด้วยกลไก
ระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจฉบับใหม่ของอาเซียน (ASEAN Protocol on  Enhanced 
Dispute Settlement Mechanism: EDSM) และการทบทวนรายชื่อผู้แทนไทย
ที่จะท าหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาและองค์กรอุทธรณ์ภายใต้พิธีสารฯ  

๔๑๗๐๕/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๒๓ 

กรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุด จีน-อาเซียน 
ครั้งที่ ๙  

๔๒๐๖๐/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๒๓ 

รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก ากับดูแลความปลอดภัย
ด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency-EASA)  

๔๑๘๗๒/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๒๓ 

เอกสาร Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) Malaria Elimination 
Roadmap  

๔๑๗๐๑/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๒๔ 

ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง ระหว่างไทย -ญี่ปุ่น 
ครั้งที่ ๑  

๔๑๘๘๙/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๒๕ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอ่ืน ๆ         
ที่เก่ียวข้อง  

๔๒๖๓๗/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๒๕ 

สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ALAWMM) ครั้งที่ ๙ 
และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASLOM) ครั้งที่ ๑๖    
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

๔๒๔๕๗/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๒๖ 

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงสาธารณสุข  

๔๒๔๗๓/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๒๖ 

รายงานผลการเข้าร่วมการสัมมนา International  Conference on Developing  
Sustainable and Inclusive Buddhist Heritage and Pilgrimage Circuits in 
South Asia's Buddhist Heartland   

๔๒๖๒๒/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๒๗ 

สรุปผลการประชุมสมัยสามัญองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ ๒๑ และการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง (21th  UNWTO  GENERAL  ASSEMBLY)  

๔๓๑๘๒/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๒๘ 

รายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์  

๔๒๕๗๓/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๒๘ 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันเพ่ือการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก 
(Global Green Growth Institute-GGGI)  

๔๒๘๒๕/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๒๙ 

การเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒  ๔๓๐๔๘/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๒๙ 



 

 - ๕ - 

การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐเซอร์เบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูตและราชการ  

๔๒๙๐๔/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๓๐ 

ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิผล  

๔๒๘๖๔/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๓๐ 

ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตร และบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงประมงและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วย
ความร่วมมือด้านประมง  

๔๒๘๗๖/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๓๑ 

ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา 
ครั้งที่ ๕  

๔๒๘๑๑/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๓๑ 

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (COP 21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๑ 
(CMP 11)  

๔๒๘๕๐/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๓๒ 

การเข้าร่วมรับรองและลงนามในปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ (New York 
Declaration on Forests)  

๔๒๖๗๕/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๓๓ 

การลงนามเอกสาร Statement of Intent between the Government of  Japan 
and the Government of the Kingdom of Thailand on High  Level  Joint 
Commission และเอกสาร Memorandum of Intent on Human  Resource 
Development in the Mekong Sub-Region between the  Government of 
the Kingdom of Thailand and the Government of  Japan  

๔๓๑๑๓/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๓๓ 

การเข้าร่วมการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ ณ กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมสุดยอด
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ของนายกรัฐมนตรี 

๔๒๙๒๔/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๓๔ 

รายงานการปฏิบัติภารกิจต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  

๔๒๘๕๖/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๓๕ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยานยนต์
สาธารณะ พ.ศ. ....  

๓๙๔๖๒/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๓๖ 

ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙   

๔๐๘๔๑/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๓๖ 

การขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญเงินทุนหมุนเวียนโครงการไทย–เยอรมัน  ๔๑๗๐๙/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๓๖ 

ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ และ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล   

ว ๓๘๑ /๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๓๗ 



 

 - ๖ - 

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่     
ผูท้ีเ่ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ     
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

ร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๕ ฉบับ  

๔๒๐๖๙/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๓๗ 

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

รายงานผลการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓๙๘๒๐/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๓๙ 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนด
รายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนด  
ขนาดที่ดินท่ีใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔๒๖๘๖/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๓๙ 

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  



 

 - ๗ - 

     ๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
  

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
 ๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ    
     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

การก าหนดมาตรการเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ๔๒๕๘๔/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๔๐ 

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน 
  

ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ....  ๓๙๗๗๙/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๔๑ 

ขออนุมัติโครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงาน  

๔๐๗๒๗/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๔๑ 

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

การท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล 
ของประชาชน (National Beneficiary Registration Center) ของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

๓๙๗๔๔/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๔๑ 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 
  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. ....   ๓๙๒๙๘/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๔๒ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....   

๓๙๒๑๙/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๔๒ 
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ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ ฉบับ 
(ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้การท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้การท าลายสิ่งของที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ. ....)  

๓๙๒๕๕/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๔๒ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน าเข้า ส่งออก 
หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ....  

๓๙๓๓๒/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๔๓ 

    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
แผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล
ลอยกระทง ๒๕๕๘ ของกระทรวงคมนาคม  

๔๒๕๙๒/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๔๓ 

    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา

ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

         ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
รายงานผลการด าเนินการตามประเด็นส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-
กันยายน ๒๕๕๘)  

๔๑๕๔๔/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๔๔ 

ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดอุบลราชธานี  ยโสธร ศรีสะเกษ 
และอ านาจเจริญ)  

๔๑๙๖๕/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๔๔ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙  ๔๑๖๖๖/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๔๕ 

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

การก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ว ๓๖๔/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๔๖ 

การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง    
กู้เงินเพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒  

๔๓๐๙๗/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๔๖ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 
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มาตรการเร่งรัดการลงทุน  ๓๙๖๙๘/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๔๗ 

มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track)   ๓๙๕๗๗/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๔๗ 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  ๓๙๗๓๐/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๔๘ 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
การจัดงาน "ย่านธุรกิจสร้างสรรค์และสินค้าจีไอ"  ๔๑๗๑๕/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๔๘ 

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินการตามโครงการพักหนี้ เกษตรกรรายย่อยและ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ปีที่ ๓  

๔๒๘๗๐/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๔๙ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
รายงานสรุปผลการจัดงานแสดงสินค้า BIG+BIH เดือนตุลาคม ๒๕๕๘  ๔๒๘๑๗/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๔๙ 

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   
รายงานการด าเนินงานแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ และมัคคุเทศก์ขาดแคลน ๔๑๖๘๒/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๕๐ 

การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Thailand  Countdown 2016)  ๔๒๘๓๖/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๕๐ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    

ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 
  

ขออนุมัติด าเนินการโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดพะเยา และขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ า   
ชั้นที่ ๑ เอ  

๓๙๗๖๖/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๕๑ 

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๔ โครงการตาม
ความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาผลกระทบภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  

๔๑๐๗๖/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๕๑ 

ขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือด าเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที ่๑ และมาตรการที่ ๒  

๔๓๐๕๖/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๕๒ 

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 

๓๙๔๗๗/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๕๓ 

แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

๓๙๕๑๙/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๕๓ 

ร่างกฎกระทรวงการขนส่งน้ ามันโดยถังขนส่งน้ ามัน พ.ศ. ....  ๔๐๔๘๗/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๕๔ 

การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๕๐/๗๙ แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทย 
หมายเลข G3/48  

๔๐๖๓๘/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๕๔ 



 

 - ๑๐ - 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว  

๓๙๔๙๐/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๕๔ 

การขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก 
๑ ปี [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]  

๔๐๔๒๙/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๕๕ 

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   
การพัฒนาสถาบันการบินพลเรือน  ๓๙๗๗๔/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๕๕ 

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสากิจ 
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

ความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมวันดินโลกและปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓  
(เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘)  

๓๙๐๘๔/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๕๖ 

การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการน าเข้ากากถั่วเหลือง และออกประกาศน าเข้า 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๘–๒๕๖๐  

๓๙๗๐๔/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๕๖ 

แนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓๙๕๒๘/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๕๗ 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และ
แนวทางด าเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  

๓๙๕๘๓/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๕๘ 

รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าไตรมาสที่ ๔  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแตว่ันที่ ๑๐ มิถุนายน–
๒ กันยายน ๒๕๕๗)  

๔๒๕๘๐/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๕๘ 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ๔๓๑๘๖/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๕๙ 

ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารและ
จัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔๒๖๒๘/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๖๐ 

ขอทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ๔๓๐๖๒/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๖๑ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  ๓๙๒๐๔/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๖๑ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๘  ๔๒๖๐๐/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๖๑ 

รายงานผลการตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และคณะ  

๓๙๔๖๙/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๖๒ 

การทบทวนปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท 
อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด  

๔๐๕๒๕/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๖๓ 

การแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  ๔๐๙๘๙/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๖๓ 

มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์
ต้นแบบในภูมิภาค  

๔๑๘๘๐/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๖๔ 

ข้อเสนอ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
(NEW Engine of Growth)  

๔๑๙๐๘/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๖๕ 

รายงานผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การจัดตั้งทุนหมุนเวียน  

๔๒๗๔๑/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๖๖ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

รายงานผลการด าเนินงาน "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพ่ือ SMEs"  ณ ตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม  

๔๑๐๕๙/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๖๖ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ....  

๔๒๘๐๖/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๖๗ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย- ฮังการี 
ครั้งที่ ๒ 

๓๙๗๙๕/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๖๘ 

การยื่นหนังสือให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและ
เศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและภูฏาน  

๓๙๗๑๓/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๖๙ 

ขออนุมัติให้ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสาร ๙ สินค้าอันตราย ภายใต้กรอบ
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 

๓๙๕๔๗/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๖๙ 

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-โมซัมบิก  ๓๙๕๐๑/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๖๙ 

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์  ๔๐๕๓๔/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๖๙ 

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย ๔๐๘๕๑/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๗๐ 

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ภูฏาน  ๔๐๖๖๑/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๗๐ 
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การลงนามพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน  

๓๙๓๒๓/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๗๐ 

ผลการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship    
ครั้งที่ ๔  

๔๓๑๗๐/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๗๐ 

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และ
การท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เส้นทางแนวเศรษฐกิจด้านใต้  

๔๒๘๙๙/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๗๑ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ   
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

การก าหนดอัตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  

๓๙๗๕๓/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๗๒ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ๔๐๓๙๑/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๗๒ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย ว ๓๕๖/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๗๔ 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ๔๓๑๘๘/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๗๔ 
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     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มี โครงสร้างพื นฐาน     
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

  

ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๙๗๙๑/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๗๖ 

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  ๔๐๔๐๑/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๗๖ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาวังพา ป่าหัวกะหมิง 
และป่าเทือกเขาแก้ว ในท้องที่ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา 
ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง และต าบลวังประจัน อ าเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล พ.ศ. .... (ขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง)  

๔๐๖๗๔/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๗๗ 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการท าไม้หวงห้าม  

๔๐๗๕๕/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๗๗ 

รายงานผลการจัดการและการใช้ประโยชน์จากงาช้างของกลางที่อยู่ในความครอบครอง
ของทางราชการ  

๔๒๖๐๗/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๗๗ 

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....   ๔๓๑๓๒/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๗๗ 

   ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
 ที่ดินของรัฐ 

  

   ๙.๔  บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม) ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  

๓๙๖๐๒/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๗๘ 

    ๙.๕ เร่งรดัการควบคมุมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย     

สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่างและผลกระทบ
ต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทย  

๓๙๔๕๑/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๗๙ 

แผนปฏิบัติการเพ่ือให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี  ๔๑๐๔๔/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๗๙ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  



 

 - ๑๔ - 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๕๙/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๘๐ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๖๙/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๘๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๗๑/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๘๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๘๓/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๘๓ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๘ เรื่อง การคุ้มครอง
การบริหารจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการด าเนินการต่อ    
ผู้ต้องรับผิด  

๓๙๒๐๘/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๘๔ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๘ เรื่อง การได้มา    
ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม   
คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นการชั่วคราว  

๔๐๑๔๓/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๘๔ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๘ เรื่อง การอ านวย 
ความสะดวกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ให้ส านักงานเลขาธิการ   
สภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานธุรการให้แก่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ) และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๒/๒๕๕๘ เรื่อง 
การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ (เพิกถอนทะเบียนเรือไทยส าหรับการประมง)  

๔๑๖๔๘/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๘๔ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๓๙๓๒๙/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๘๕ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๔๐๖๑๕/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๘๕ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๔๒๘๔๔/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๘๕ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน  ว(ร) ๒๕๑/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๘๖ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๑ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)  

ว ๓๖๐/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๘๖ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๒ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)  

ว ๓๗๔/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๘๗ 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗  

๔๐๔๓๓/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๘๗ 

รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๑๒ 
กันยายน  ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)  

๔๐๓๕๙/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๘๘ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๘)  

๔๑๙๕๕/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๘๘ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี
บ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุง
ท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....  

๔๑๖๒๑/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๘๘ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  ว ๓๗๐/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๘๘ 

ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าไปช าระให้แก่ผู้ร้องตามค าพิพากษาของ    
ศาลปกครองสูงสุด (กรณีคลองด่าน)  

๔๑๘๔๙/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๘๙ 



 

 - ๑๕ - 

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๔๑๗๗๔/๕๘ [๑๗/๑๑/๒๕๕๘] ๘๙ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ....  

๔๒๖๙๗/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๙๐ 

การสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Government Partnership : OGP)  

๔๓๐๘๘/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๙๐ 

การก าหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศ  ว(ร) ๒๖๔/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๙๐ 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)  ว(ร) ๒๖๘/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๙๑ 

การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี  ว ๓๘๔/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๙๑ 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

  

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... )  

๓๙๒๒๕/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๙๑ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๙๗๓๗/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๙๑ 

การจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าส านักงานไปรษณีย์
พ้ืนที่ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดขึ้นไป ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ
ค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกหน่วยงาน  

๔๓๐๖๙/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๙๒ 

ขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
(ส านักงานอัยการสูงสุด)  

๔๒๖๗๙/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๙๒ 

การปรับปรุงโบนัสของพนักงานและลูกจ้างประจ าของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๔๓๑๐๗/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] ๙๒ 

       ๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์     
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  



 

 - ๑๖ - 

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  ๓๙๔๗๓/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๙๓ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านเกมและ
อินเทอร์เน็ต  

๔๐๖๕๖/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๙๓ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด 
หลักเกณฑ์ วิธีการช าระค่าธรรมเนียม และจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว 
พ.ศ. ....  

๓๙๓๕๐/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๙๕ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 
พ.ศ. ....  

๔๐๔๗๘/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๙๕ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔๐๖๘๕/๕๘ [๑๐/๑๑/๒๕๕๘] ๙๕ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....  ๓๙๘๒๖/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๙๕ 

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๙๖๕๕/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] ๙๖ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุตธิรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

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

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  



 

 - ๑๗ - 

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  

 
 



 

 - ๑๘ -

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี  
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน ๙๗
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๙๘
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ ๙๙
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ๑๐๐
๕. มติคณะรัฐมนตรี  : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย ๑๐๑
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
                           ไมส่อดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

๑๐๑

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
      ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ ๑๐๒
      ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ๑๐๓
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ ๑๐๔
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ๑๐๔
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติ
      ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
      ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ๑๐๕
      ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ๑๐๕
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๑๐๖
ตารางอักษรย่อ ๑๐๗
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ๘๘ ปี ใต้ร่มพระบารมี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้เสนอวีดิทัศน์ 
“๘๘ ปี ใต้ร่มพระบารมี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘” ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุปเกี่ยวกับ ๘๘ ปี ใต้ร่มพระบารมีที่ปวงชนชาวไทยได้รับ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ การเสด็จพระราชด าเนินทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวไทย 
และพระราชทานแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งนานา
อารยประเทศร่วมเทิดพระเกียรติ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๒๐ ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๒๐ ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๒๐ ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก ชนิด ราคา โลหะ อัตรา
เนื้อโลหะ น้ าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) 
ราคายี่สิบบาท หนึ่งชนิด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อท าหน้าที่จัดการศึกษาของนักเรียนนายทหารบก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และ
ภาคประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสดังกล่าว
อย่างสมพระเกียรติ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ถือเป็นวันลา 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

             ๑. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน (นับระยะเวลาตั้งแต่เตรียมการอุปสมบท
ถึงลาสิกขา) โดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ 
                ๒. การใช้สิทธิการลาตามข้อ ๑ ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว และข้าราชการซึ่งเคยอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบท
ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ 
๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา) สามารถจะลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้อีก ส าหรับผู้ที่ไม่เคย
ลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว ไม่มีผลกระทบสิทธิ      
ในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยังคงได้สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา    
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                ๓. การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ลาจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจนและมีการจัดอบรมตามหลักสูตรส าหรับผู้บวชระยะสั้นที่ คณะสงฆ์
ก าหนดในระยะเวลาที่ก าหนดของโครงการแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน ทั้งนี้ ให้ลาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดของโครงการแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับสิทธิในการลาดังกล่าว 



 

 

 

 

��������� 

	 


����
����������������� 

���
������������ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) ให้รองนายกรัฐมนตรี     
(นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอมาตรการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทั้งในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
และการปรับปรุงระบบการด าเนินงาน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน น้ัน การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สมควรให้พิจารณาก าหนดเฉพาะสิทธิประโยชน์ข้ันพ้ืนฐานเท่าที่จ าเป็น เช่น    
ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งควรได้รับสิทธิเมื่อมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเท่านั้น และให้พิจารณายกเลิกสิทธิประโยชน์พิเศษอื่น ๆ  
เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโดยสารเครื่องบิน หรือการใช้บริการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ เป็นต้น 
                ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอมาตรการ
ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินการของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                ๑. กรณีผู้โดยสารเดินทางโดยเที่ยวบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
                    ๑.๑ ปรับเลื่อนช้ันท่ีนั่งให้กับผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ กรณีที่มีท่ีนั่งว่าง 
                     ๑.๒ จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกเป็นพิเศษในการตรวจบัตรโดยสาร และน าผู้โดยสารผ่านพิธีการ            
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และให้ใช้บริการห้องพักรับรองของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
                     ๑.๓ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะให้การดูแลผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บเป็นกรณีพิเศษ 
                     ๑.๔ นายสถานีปลายทางจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยานปลายทาง 
                ๒. กรณีผู้โดยสารเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินอื่น 
                    ๒.๑ จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้ใช้บริการห้องพักรับรองของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
                    ๒.๒ นายสถานีปลายทางจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยานปลายทาง 
                ๓. การขนส่งร่างผู้เสียชีวิต 
                    ๓.๑ ยกเว้นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการขนส่ง 
                    ๓.๒ อ านวยความสะดวกในการขนส่งท่ีแผนกบริการลูกค้า อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
                    ๓.๓ นายสถานีปลายทางจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยานปลายทาง 
                ๔. กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ ญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือญาติผู้เสียชีวิตต้องการเดินทางมายังประเทศไทย และเดินทาง
กลับประเทศ สามารถซื้อบัตรโดยสารของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ในราคาพิเศษ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในระยะ ๒ เดือน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รองประธานกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท าประมงผิดกฎหมายรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา     
การท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในระยะ ๒ เดือน โดยได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการหารือกับคณะเจรจาสหภาพยุโรป
และก าหนดมาตรการที่ต้องด าเนินการทันทีและระยะยาวในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย และมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อไป ดังนี้ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

              ๑. มาตรการขั้นเริ่มต้น เกี่ยวกับเอกสาร ๓ ฉบับ คือ (๑) พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. .... (๒) แผนการบริหาร
จัดการประมงทะเล และ (๓) แผนระดับชาติในการป้องกัน ขจัดและยับยั้งการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับความเห็นชอบ และกรมประมงสามารถออก
กฎหมายฉบับรอง ได้แก่ กฎกระทรวง ๑๑ ฉบับ ประกาศ ๕๖ ฉบับ และระเบียบ ๒ ฉบับ ให้แล้วเสร็จได้ทั้งหมดภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจะออกกฎกระทรวง ๗ ฉบับ ประกาศ ๓๓ ฉบับ ที่ต้องบังคับใช้เร่งด่วนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘     
ส่วนท่ีเหลือกฎกระทรวง ๔ ฉบับ ประกาศ ๒๓ ฉบับ และระเบียบ ๒ ฉบับ จะออกประกาศภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
                ๒. มาตรการที่ต้องมีทันที (ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘) มี ๗ เรื่อง คือ (๑) การพัฒนาระบบติดตามควบคุมและ
เฝ้าระวัง (MCS) (๒) การปราบปรามการค้ามนุษย์ในเรือประมง (๓) การปรับสถานะแรงงานต่างด้าวในภาคประมงให้ถูกกฎหมาย 
(๔) การติดตามและควบคุมเรือประมงขนาด ๖๐ ตันกรอสขึ้นไปอย่างจริงจัง (๕) การตรวจสอบโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
(๖) ใช้มาตรการลงโทษอย่างเคร่งครัด และ (๗) ด าเนินความร่วมมือกับประเทศท่ีสามในการแก้ปัญหา IUU 
                ๓. การแถลงสาธารณะอย่างเป็นทางการเพื่อย้ าเจตจ านงทางการเมือง และนโยบายรัฐบาลที่จะปฏิรูปภาคประมงของไทย
เพื่อการประมงท่ียั่งยืน โดยก าหนดให้มีการประชุมเร่งรัดและติดตามความคืบหน้าของทุกส่วนราชการที่รับผดิชอบทุก ๒ สัปดาห ์
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการค่าใช้จ่ายของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่       
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ภายในกรอบวงเงิน ๕๒๙,๗๓๘,๕๐๐ บาท และให้ด าเนินการต่อไปได้       
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอก็ให้เสนอขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบกลางและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี)  
                ๒. ให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมประมง) กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการตาม   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
                    ๒.๑ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลในเรื่องการแก้ไข     
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าวจากทุกภาคส่วนด้วย 
                    ๒.๒ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลความส าเร็จของการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายเป็นระยะ ๆ ต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย      

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย 
นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๕ มิติ ได้แก่ (๑) ความรับผิดชอบของประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐ (๒) ความรับผิดชอบ
ของประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่ง (๓) ความรับผิดชอบของประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐเจ้าของธง (๔) มาตรการของประเทศไทย
ในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ และ (๕) มาตรการด้านการตลาดที่สากลยอมรับ 
                    ๑.๒ แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๒ โดยก าหนดมาตรการการจัดการเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง (๑) การเสริมสร้างประสิทธิภาพมาตรการการติดตาม 
ควบคุม และเฝ้าระวัง โดยการปรับเปลี่ยนด้านองค์กรและเพิ่มการสนับสนุนด้านทรัพยากรและขีดความสามารถด้านการติดตาม 
ควบคุม และเฝ้าระวัง และ (๒) ปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตและการจดทะเบียนเรือประมง  



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดท าแผน      
ในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การด าเนินการจัดท างบประมาณตามแผนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
ควรมีแผนและแนวทางในการจ ากัดและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีเพื่อลดขนาดความรุนแรงและป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายจนยากต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบ โดยเริ่มต้นจากการเตรียมกระบวนการส ารวจ ติดตาม แล ะ
ศึกษาเพื่อระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้งในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รูปแบบและขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาก าหนดแผนและแนวทางในการบรรเทาและฟื้นฟูอุตสาหกรรมประมงของประเทศในระยะต่อไป และ    
ควรให้ความส าคัญกับการพิจารณาและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการโดยเฉพาะเป้าหมายการลดศักยภาพทางการประมง    
ให้สอดคล้องกับระดับผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อระดับความเข้มข้นของมาตรการ การจัดหาบุคลากรและงบประมาณภาครัฐ
เพื่อสนับสนุนการด าเนินมาตรการ และความรุนแรงของผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมง โดยให้โอกาสภาคการประมงและนักวิชาการ
ด้านประมงและในสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการพิจารณาเป้าหมาย เพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกิดความคุ้มค่าในการด าเนินงานและไม่ส่งผล
กระทบรุนแรงเกินกว่าความจ าเป็น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม (IUU) และการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม  
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ า เพื่อแก้ไขปัญหาการท าการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม โดยการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ า จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ประสงค์จะท างานในกิจการแปรรูป
สัตว์น้ า รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวท่ีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพื่อรอการส่งกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตให้ท างานเป็นเวลา ๑ ปี และในระหว่างการอนุญาตท างาน หากแรงงานประสงค์ที่จะตรวจ
สัญชาติก็เปิดโอกาสให้มีการตรวจสัญชาติควบคู่กันไปด้วย โดยให้ไปด าเนินการที่สถานทูต (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ประจ าประเทศ
ไทย ส่วนแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม (ไม่รวมผู้ติดตาม) จะด าเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ (๑) ผ่อนผัน  
ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักร และ (๒) การน าเข้าแรงงานเวียดนาม ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้นายจ้างน าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม      
ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรช่ัวคราวมารายงานตัวและเข้าสู่กระบวนการจ้างงานตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ไปด าเนินการด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย คร้ังท่ี ๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย -อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยที่ประชุมเห็นชอบในประเด็น
ส าคัญ ดังนี ้
             ๑. คณะอนุกรรมการร่วมด้านการข่าวจะพัฒนาความร่วมมือด้านการข่าวในระดับเหล่าทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างกองทัพบกและกองทัพเรือทั้งสองประเทศ รวมทั้งขยายความร่วมมือด้านข่าวกรองด้วยการแลกเปลี่ยนการหารือระดับ
นักวิเคราะห์ระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ 
                ๒. ทั้งสองฝ่ายจะด ารงการขยายความร่วมมือระหว่างศูนย์รักษาสันติภาพทั้งสองประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน 
                ๓. ทั้งสองฝ่ายควรเลื่อนการจัดท าระเบียบปฏิบัติประจ าการลาดตระเวนร่วมทางทะเลระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย
ออกไป แต่ให้ติดตามความก้าวหน้าในการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ ในเรื่องเขตแดนทางทะเล 
ดังนั้น ท้ังสองฝ่ายควรแสวงหากิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนทางทะเล
ระหว่างกันได้ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

                ๔. คณะอนุกรรมการร่วมด้านยุทธการและการฝึกควรเป็นหน่วยประสานงานหลักด้านการแพทย์ทหาร ดังนั้น      
จึงไม่จ าเป็นที่แต่ละฝ่ายจะตั้งคณะอนุกรรมการ อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายควรเพิ่มความร่วมมือและจัดท าระเบียบปฏิบัติประจ า
ร่วมกันส าหรับคณะแพทย์ร่วมในการด าเนินงานเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
                ๕. ทั้งสองฝ่ายจะด ารงความร่วมมือด้านกิจการมวลชนและต่อต้านการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกร่วม
ด้านต่อต้านการก่อการร้าย ในปี ๒๕๕๙ ควรครอบคลุมกิจกรรมอย่างกว้างขวางและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึก         
ในสถานการณ์จริง 
                ๖. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะพัฒนาความสามารถของก าลังพลทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาภาษาไทยและ
ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย เนื่องจากภาษาจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท้ังสองประเทศ  
                ๗. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทบทวนข้อก าหนดว่าด้วยคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย ฉบับปัจจุบัน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและกิจกรรมให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมด้านการศึกษาและฝึกอบรม 
                ๘. ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า คณะอนุกรรมการร่วมทุกคณะควรก าหนดกรอบหรือแผนการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิด
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยทั้งสองฝ่ายควรร่วมมืออย่างต่อเนื่องตลอดปี อันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  การปรับเงื่อนไขของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ขออนุญาตท างานได้  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการปรับเง่ือนไขของแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตท างานได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ า เพื่อแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU) และการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ข้อ ๘.๒ แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างดา้วสญัชาตเิวยีดนาม 
ข้อ ๘.๒.๑ ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามท างานได้ช่ัวคราว ข้อ ๘.๒.๑.๒ เง่ือนไขของแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตท างานได้ 
(๒) จากเดิมที่ก าหนดให้ต้องเดินทาง “เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปรับเป็น 
เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘” ส าหรับรายละเอียดและการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปเช่นเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ า เพื่อแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานพิจารณาด าเนินการโดยให้ค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผู้ประกอบการในประเทศ
ไม่ให้เกิดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานเป็นส าคัญ ทั้งนี้ หากกระทรวงแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องให้แรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเวียดนามอยู่ท างานต่อในประเทศไทยอีก อาจพิจารณาขอขยายระยะเวลาได้อีก ๖ เดือน ตามที่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
ได้ร้องขอต่อนายกรัฐมนตรีในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๗ 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ครบถ้วน รวมทั้งเร่งรัดการพิสูจน์
สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท้ังนี้ ให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
และการพิสูจน์สัญชาติดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีทุก ๖ เดือน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการระหว่างไทย -กัมพูชา 

คร้ังท่ี ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมร่วมนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการระหว่างไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ ที่จะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้ ในการก าหนดประเด็นการเจรจาให้เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
ด้านการต่างประเทศ ที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดการประชุมร่วมในระดับคณะรัฐมนตรีกับประเทศกลุ่มเป้าหมายทางเศรษฐกิจ (เช่น 
สหพันธรัฐรัสเซีย สิงคโปร์) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้า เพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก รวมทั้งพิจารณาการจัดท า
ข้อตกลงร่วมทางด้านการค้า (เช่น การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรของไทยกับสินค้าของประเทศกลุ่มเป้าหมาย) และความร่วมมือด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘  

     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อหารือข้อราชการกับผู้บริหารระดับสูงของ สปป.ลาว ตลอดจน
กระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และความร่วมมือในกระบวนการ
ยุติธรรมระหว่างสองประเทศ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยผลการเยือนดังกล่าวมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
             ๑. กระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว เสนอให้กระทรวงยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายจัดตั้งคณะท างาน พร้อมแต่งตั้ง          
ผู้ประสานงานตรง โดยแนวทางการจัดตั้งคณะท างาน อาจแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) ระดับรัฐมนตรี (๒) ระดับอธิบดี และ    
(๓) ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นเวทีส าหรับการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ายุติธรรมจังหวัดของฝ่ายไทยและฝ่ายลาวที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน โดยแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น ๓ เขต ได้แก่ ลาวตอนเหนือ เชียงราย-เชียงแสน ลาวตอนกลาง หนองคาย-เวียงจันทน์ และ   
ลาวตอนใต้ อุบลราชธาน-ีจ าปาศักดิ์ 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว เสนอให้มีการยกร่างความตกลงทวิภาคีไทย-ลาว โดยสาระ        
ของความตกลงฯ ให้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ได้แก่ (๑) การประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง ๓ ระดับ (๒) การแลกเปลี่ยน    
การฝึกอบรม (๓) การจัดตั้งคณะท างานไทย-ลาว (๔) การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับรัฐมนตรี หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และฝ่ายกระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว แจ้งว่าจะเป็นผู้ยกร่างความตกลงฯ 
เพื่อเสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณาต่อไป 
                ๓. กระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว สนใจที่จะเดินทางมาเยือนกระทรวงยุติธรรมของไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านบังคับคดี 
และหน่วยงานฝึกอบรมข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมของไทย ตลอดจนขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายไทยจัดโครงการฝึกอบรม
เรื่อง Rule of Law หรือ State of Law ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว และขอความร่วมมือ
ให้ฝ่ายไทยพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับวิทยากรและค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางของคณะฝ่ายไทยเองทั้งหมด เนื่องจาก
ฝ่ายลาวมีงบประมาณจ ากัด 
                ๔. ฝ่ายไทยขอความร่วมมือ สปป.ลาว ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปปฏิบัติการสกัดกั้น    
ในพื้นที่ของ สปป.ลาว ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับท่าเรือสบหลวย เพ่ือกดดันไม่ให้กลุ่มนักค้ายาเสพติดใช้เส้นทางล าเลียงด้านนี้ได้สะดวก 
รวมทั้งตรวจค้นและกดดันอย่างเข้มงวดบริเวณสะพานมิตรภาพเมียนมา-สปป.ลาว แห่งที่ ๑ เนื่องจากปริมาณกลุ่มนักค้าเสพติด    
ใช้เส้นทางนี้เพิ่มมากขึ้น 
                ๕. ฝ่ายไทยขอความร่วมมือ สปป.ลาวด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะหมู่บ้าน   
ที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย และขอความร่วมมือในการสกัดกั้นและร่วมสืบสวนสอบสวนเครือข่ายชาวแอฟริกันที่ล าเลียงยาเสพติด
ผ่านทาง สปป.ลาว อย่างเข้มงวดเหมือนที่ผ่านมา โดยฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ส าคัญที่จ าเป็นในการสืบสวน
สอบสวน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลข่าวสารให้แก่ สปป.ลาว และขอความร่วมมือ สปป.ลาว ในการสืบสวนปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติด    
ที่ใช้เส้นทางล าเลียงผ่าน สปป.ลาว 
 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี ๑  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการ 
                          ๑.๑.๑ ร่างแถลงข่าวการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ (Joint Press Communique 
of the First Lancang-Mekong Cooperation Foreign Ministers’ Meeting) เป็นเอกสารที่ประกาศการก่อตั้งกรอบความร่วมมือ
แม่โขง-ล้านช้างอย่างเป็นทางการ ซึ่งระบุถึงความส าคัญของกรอบความร่วมมือนี้ เจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก หลักการในการด าเนิน 
ความร่วมมือ สาขาความร่วมมือหลัก โครงสร้างของกรอบความร่วมมือ โครงการเร่งด่วนท่ีด าเนินการได้ทันทีเพื่อริเริ่มความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งครอบคลุมโครงการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรน้ า การบรรเทาความยากจน สาธารณสุข     
การแลกเปลี่ยนบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวัฒนธรรม 
                          ๑.๑.๒ ร่างเอกสารหลักการของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Concept Paper on the Framework 
of the Mekong-Lancang Cooperation) ซึ่งระบุเหตุผลของการก่อตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง หลักการและวัตถุประสงค์
ของความร่วมมือภายใต้กรอบนี้ สาขาความร่วมมือหลักซึ่งประกอบด้วย ๓ สาขา ได้แก่ (๑) สาขาการเมืองและความมั่นคง (๒) สาขา
เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (๓) สาขาสังคม วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย    
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างแถลงข่าวร่วมฯ และร่างเอกสารหลักการฯ 
ดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
ร่างเอกสารหลักการของกรอบความร่วมมือฯ ในประเด็นการใช้และการจัดการน้ าและทรัพยากรอื่น ๆ ในภูมิภาคร่วมกันอย่าง มี
ประสิทธิภาพ ควรพิจารณาก าหนดให้ครอบคลุมถึงการใช้และจัดการน้ าให้เกิดความยั่งยืนควบคู่กัน เพื่อให้ทรัพยากรน้ าและ      
การให้บริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Service) สามารถคงความสมบูรณ์และเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาในภูมิภาค      
และ  ในสาขาความร่วมมือหลักด้านการเมืองและความมั่นคง ที่ระบุถึงการแลกเปลี่ยน (exchange) เจ้าหน้าที่ด้านกลาโหมและ
การบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิก ควรมีข้อจ ากัดในการผลักดันโครงการภายใต้สาขาความร่วมมือดังกล่าวให้เป็นโครงการ
เร่งด่วนที่ด าเนินการได้ทันที รวมทั้งการด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือฯ ในสาขาเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน        
ควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานท่ีมีอยู่เดิม ไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
               ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย 
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ASEM คร้ังท่ี ๑๒  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ASEM (Asia-Europe Meeting) ครั้งที่ ๑๒ 
จัดท าขึ้นภายใต้หัวข้อ “การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน” มีสาระส าคัญเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของสมาชิก ASEM 
ในการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ ASEM ในสาขาที่สมาชิกให้ความส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการภัยพิบัติ ความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ทิศทางในอนาคตของ ASEM และประเด็นระดับภูมิภาค
และระหว่างประเทศท่ีมีความสนใจร่วมกัน 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์
ดังกล่าว 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  ความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคที่เพ่ิมพูนระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน 

(Financing Agreement of the Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument : E-READI)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคที่เพิ่มพูนระหว่าง
สหภาพยุโรป-อาเซียน (Financing Agreement of the Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument : E-READI) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน ขจัดปัญหาความยากจน และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเป็นเอกภาพ
มากขึ้น 
                    ๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับภารกิจที่ส าคัญในต่างประเทศ
และในการจัดการประชุมระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
             ๑. การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามค าเชิญของนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
โดยมีภารกิจที่ส าคัญ ได้แก ่การเยี่ยมคารวะนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และการเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ร่วมกับรองประธานสภา
ประชาชนแห่งชาติจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นส าคัญ อาทิ (๑) ความร่วมมือทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และความร่วมมือเกี่ยวกับระบบราง (๒) สถานการณ์ในภูมิภาค เช่น กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง การคงบทบาทน าของอาเซียน
ในการสร้างประชาคมเอเชียตะวันออก และท่าทีต่อความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) และ Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) และ (๓) การคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการอ านวย
ความสะดวกด้านการบิน 
                ๒. การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมคณะกรรมการ    
ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพ้ืนท่ีชายแดน (JDS) ครั้งท่ี ๔ ไทย-มาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อ
วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
                    ๒.๑ การประชุม JC ไทย-มาเลเซีย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เร่งรัดบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน   
การต่อต้านการค้ามนุษย์ และเร่งรัดให้บรรลุเป้าหมายทางการค้ามูลค่า ๓ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๑ 
                    ๒.๒ การประชุม JDS ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เร่งรัดการยกร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 
ฉบับท่ี ๒ รวมถึงพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสคู่กับ ๔ รัฐชายแดนของประเทศมาเลเซีย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

                    ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี ๒๕๕๙ จะมีการเชิญนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศร่วมเป็นประธานใน ๒ วาระ ได้แก่   
(๑) การเปิดด่านศุลกากรด่านบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา-ดุเรียน บุหรง รัฐเกดะห์ อย่างเป็นทางการ โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ 
และ (๒) การวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโก-ลกสองแห่งซึ่งเช่ือมโยงจังหวัดนราธิวาสและรัฐกลันตัน 
                ๓. การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๐ ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว-ไทย ซึ่งจัดตั้งอยู่ที่
เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ เพื่อดูแลและฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ป ระธานทั้งสองฝ่าย     
ได้เดินทางไปที่ภูช้ีฟ้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย -ลาว และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคาร ๖๕ ปี 
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว” ที่โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว รวมทั้งได้เริ่มการเจรจาเปิดการเดินรถโดยสารประจ าทางระหว่างไทย -ลาว-
เวียดนาม กอ่นสิ้นปี ๒๕๕๘ และฝ่ายลาวเห็นชอบกับข้อเสนอของฝ่ายไทยท่ีจะพัฒนาการท่องเที่ยวข้ามแดนร่วมกัน โดยเสนอให้มี
การต่อยอดเส้นทางท่องเที่ยวเช่ือมโยง ๕ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรไทย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง ข้อเสนอโครงการการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย -จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบ

นิเวศทางทะเล  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอโครงการการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพ
ภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความร่วมมือทางทะเลอาเซียน-จีน ซึ่งเป็นโครงการ
ที่สนับสนุนการด าเนินงานของโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทยและจีน ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทบวงกิจการทางมหาสมุทรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของการปฏิบัติงานวิจัยของประเทศไทย ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีนฯ เรือส ารวจวิจัย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงานวิจัยร่วม ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ
ประเทศไทยและสามารถขยายผลการวิจัยไปสู่ภูมิภาคอาเซียนได้ โดยมีก าหนดเวลาด าเนินโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ คร้ังท่ี ๓๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture and 
Forestry : AMAF) ครั้งที่ ๓๗ การประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ ๓๗ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุม
รับทราบเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ความก้าวหน้าในการด าเนินการตาม Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015) ความก้าวหน้า
ของความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ความคืบหน้าในการปรับปรุงโครงสร้างและกลไก (Streamline) ภายใต้ SOM-
AMAF/AMAF รวมทั้งรับทราบการที่ไทยให้การสนับสนุน in-kind แก่ ASEAN-WEN Project Coordination Unit (PCU) และ
เห็นชอบในหลักการให้ไทยด าเนินการตามขั้นตอนภายในประเทศเพื่อให้สถานะทางกฎหมายแก่ ASEAN-WEN PCU ส าหรับ     
การประชุม AMAF ครั้งท่ี ๓๘ จะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (AMAF Plus 
Three) ครั้งท่ี ๑๕ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ความร่วมมืออาเซียนบวกสาม [ASEAN Plus Three Cooperation Strategy (APTCS) Framework] 
                ๓. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ (AIMMAF) ครั้งที่ ๔ ในวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
ที่ประชุมยกเลิกการประชุมเนื่องจากฝ่ายอินเดียไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง รายงานการส่งมอบโบราณวัตถุ ๑๖ รายการ ให้แก่รัฐบาลกัมพูชา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมรายงานการส่งมอบโบราณวัตถุ ๑๖ รายการ ให้แก่รัฐบาลกัมพูชา 
โดยการส่งมอบมีข้าราชการสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จ านวน ๔ คน ได้เดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยรถยนต์ เพื่อสง่มอบโบราณวัตถุ ๑๖ รายการ ให้แก่รัฐบาลกัมพูชาโดยได้ท าการตรวจสอบ
และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายและผ่านแดน รวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของหีบห่อก่อนการเคลื่อนย้าย 
ประสานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่จุดผ่านแดน และเมื่อได้ขนย้ายโบราณวัตถุถึงกัมพูชา ได้ร่วมตรวจสอบหีบห่อ ควบคุมการเคลื่อนย้าย 
เปิดหีบห่อและน าไปเก็บรักษาท่ีคลังโบราณวัตถุของกัมพูชาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา โดยการส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าวเป็นไป
อย่างสมบูรณ์และถูกต้องเรียบร้อย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี

กลาโหมประเทศคู่เจรจา คร้ังท่ี ๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence 

Ministers’ Meeting Retreat) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence 
Ministers’ Meeting-Plus : ADMM-Plus) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. ผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Ministers’ 
Meeting Retreat) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้น าเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับความริเริ่ม
ของไทยเพื่อเผชิญกับความท้าทาย การสร้างความมีเสถียรภาพ และความมั่นคงให้กับภูมิภาคผ่านทางกลไกความร่วมมือของกระทรวง 
กลาโหมอาเซียน โดยการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine : ACMM) ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงาน
ได้ภายในปี ๒๕๕๘ และจะมีการฝึกร่วมของคณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านการให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติเพื่อทดสอบขีดความสามารถของศูนย์ดังกล่าวในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
และขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้การสนับสนุน รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่ างผู้แทนกระทรวงกลาโหม
บรูไนกับบริษัทผู้ประกอบการในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายการติดต่อสื่อสารด้านความมั่นคงแบบเร่งด่วนระหว่าง
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Direct Communications Link) 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus : 
ADMM-Plus) ครั้งท่ี ๓ จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความส าคัญของกิจกรรมของคณะท างาน
ผู้เช่ียวชาญทั้ง ๖ ด้าน (Experts’ Working Groups : EWGs) ได้แก่ (๑) การแพทย์ทหาร (๒) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการบรรเทาภัยพิบัติ (๓) ความมั่นคงทางทะเล (๔) การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (๕) การต่อต้านการก่อการร้าย และ (๖) การปฏิบัติการ
ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ในปี ๒๕๕๘ ในการจัดการประชุม สัมมนา การฝึกต่าง ๆ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคง
ในภูมิภาค โดยเน้นเรื่องความมั่นคงทางทะเลในทะเลจีนใต้ การแพร่ขยายแนวความคิดนิยมความรุนแรง การต่อต้านการก่อการร้าย 
ภัยคุกคามด้าน Cyber และ HADR นอกจากนี้ ได้หารือเกี่ยวกับการตอบสนองต่อภัยคุกคามและความท้าทายของอาเซียนกับ
ประเทศคู่เจรจา และแสวงหาโอกาสในการเพิ่มความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในการเผชิญกับภัย
คุกคามและความท้าทายในอนาคต และยินดีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเป็นประธาน ADMM ในปี ๒๕๕๙ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา คร้ังที่ ๗ 

(FEALAC FMM7) ณ สาธารณรัฐคอสตาริกา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา 
ครั้งที่ ๗ (7th Foreign Ministers Meeting of the Forum for East Asia-Latin America Cooperation : FEALAC FMM7) 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐคอสตาริกา ซึ่งที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุม



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

เจ้าหน้าที่อาวุโส FEALAC ครั้งที่ ๑๖ และผลการประชุมของสถาบันการเงินระหว่างภูมิภาคลาตินอเมริกาและเอเชีย ครั้งที่ ๑    
การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม ได้แก่ เอกสาร Declaration of San Jose ซึ่งระบุสาขาความร่วมมือในกรอบ FEALAC 
เอกสาร “Guideline for FEALAC Working Process” ซึ่งเป็นข้อเสนอของไทยในการปรับปรุงกระบวนการท างานของ FEALAC 
ให้มีประสิทธิภาพและมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น และถ้อยแถลงร่วม FEALAC เรื่องเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ 
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งรับทราบการสิ้นสุดวาระการเป็นประเทศผู้ประสานงาน FEALAC ของประเทศไทยและสาธารณรัฐ
คอสตาริกา และการส่งต่อหน้าท่ีประเทศผู้ประสานงานวาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ให้กับสาธารณรัฐเกาหลีและกัวเตมาลา 
                    ๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับรายงานผลการประชุมดังกล่าวรับไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) โครงการของไทยและโครงการของประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในกรอบ FEALAC (๒) การยกระดับเวที Business 
Forum ให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของ FEALAC และ (๓) การขับเคลื่อน FEALAC ใหม้ีพลวัตอย่างต่อเนื่อง 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์  และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับโครงการที่น่าสนใจของสาธารณรัฐเกาหลีในการจัดสัมมนาด้านการค้าระหว่างภูมิภาคของประเทศสมาชิก  FEALAC         
ในปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา      
ซึ่งเห็นควรที่ประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการดังกล่าว และควรพิจารณาเพิ่มเติม
ความร่วมมือด้านงานวิจัย พัฒนา การส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากพืชพลังงานทดแทน ในหัวข้อโครงการของประเทศสมาชิกอื่น ๆ 
ในอนาคตของคณะท างานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการศึกษากับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา โดยเฉพาะประเทศ
บราซิลที่มีความก้าวหน้าเรื่องการพัฒนาการผลิตพลังงานชีวภาพและการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทน ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง การจัดท าและการน าเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศภายใต้กลไก Universal 

Periodic Review รอบท่ี ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบกรอบเวลา โครงร่างของรายงาน และแผนการจัดท าและน าเสนอรายงานภายใต้กลไก Universal 
Periodic Review (UPR) ซึ่งรวมถึงการจัดการหารือกลุ่มย่อยเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนรายประเด็น และการจัด เวทีรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างรายงานในทุกภูมิภาค 
                    ๑.๒ รับทราบการเพิ่มบุคคลและหน่วยงานในคณะกรรมการก ากับดูแลการจัดท ารายงานประเทศและติดตาม
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสหประชาชาติ 
ซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ กรมกิจการสตรีและ
ครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการเพิ่มบุคคล
และหน่วยงานในคณะกรรมการก ากับดูแลการจัดท ารายงานฯ ประกอบด้วย ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันเพื่อการยุติธรรม    
แห่งประเทศไทย เพื่อให้การจัดท ารายงานมีความครอบคลุมสมบูรณ์ และการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับและค ามั่นเป็นไปอย่างครบถ้วน 
               ๒. มอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับและค ามั่นโดยสมัครใจจาก
การน าเสนอรายงานในรอบที่ ๑ รวมถึงผลักดันการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และเร่งด าเนินการ
ติดตามแก้ไขประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสนใจ โดยรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศ
ทราบในโอกาสแรก เพื่อน าไปประกอบการยกร่างรายงานประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
               ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นว่า การน าเสนอ
รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศภายใต้กลไก UPR รอบที่ ๒ ควรมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา หรือผลักดันให้
มีการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมถึงควรให้ความส าคัญกับการเปิดรับข้อมูลจากภาคประชาชน
หรือภาคประชาสังคมต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะใช้ถ่วงดุลกับข้อมูลที่น าเสนอจากภาครัฐเพื่อให้สะท้อนถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมทั้งมีการเผยแพร่และน าเสนอผลการทบทวนรายงานฯ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนและหน่วยงาน
ได้รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และกระบวนการทบทวน/จัดท า
รายงานฯ อย่างชัดเจน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 ของกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก ๑๙๕ ประเทศ และ ๑ เขตเศรษฐกิจ 
จ านวนประมาณ ๑,๓๐๐ คน จากทั่วโลกที่มีอายุ ๑๘-๓๐ ปี ได้ใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ กับเยาวชน
จากทั่วโลกและพัฒนาศักยภาพของตนในเรื่องการแสดงออกถึงความสนใจ และความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บนเวทีระดับโลก 
รวมถึงการน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเยาวชนที่สะท้อนออกมาของแต่ละประเทศ โดยหัวข้อในการประชุมจะเน้น       
ในเรื่องการศึกษา (Education) สิ่งแวดล้อม (Environment) ธุรกิจในระดับสากล (Global Business) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
สันติภาพและความปลอดภัย (Peace & Security) ภาวะผู้น าและการปกครอง (Leadership & Government) ส าหรับประโยชน์
ที่จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเช่นเดียวกับเยาวชนนานาชาติอื่น ๆ และเป็น
โอกาสประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นผลต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความเช่ือมั่นในการลงทุน 
ความพร้อมของเมืองและของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณโครงการด าเนินงานในส่วนของกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 
๑๐๕,๖๕๐,๘๐๐ บาท และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง การประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังที่ ๒๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
และร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังที่ ๒๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)    
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีประจ าแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT Minister) เพื่อก ากับดูแล
การด าเนินงานของประเทศไทยภายใต้แผนงาน IMT-GT รวมทั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรี 
ครั้งที่ ๒๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมืองอลอร์สตาร์ 
รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย และเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีของไทยในแผนงาน IMT-GT โดยต่อเนื่องต่อไป 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Draft Joint Media Statement of the Twenty First Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 
Ministerial Meeting) ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการช่ืนชมการด าเนินงาน นโยบายความร่วมมือ และการตกลงในด้านเจตนารมณ์     
ทางการเมืองของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน                                  
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เห็นว่า เพื่อให้การด าเนินงานด้านเมืองสีเขียวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ เห็นควรด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว รวมทั้งคู่มือการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ      
เชิงนโยบายดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าในแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติด าเนินการปรับเปลี่ยนได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
 เร่ือง เอกสารที่จะมีการลงนามและรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ คร้ังท่ี ๑๕ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบเอกสารที่จะมีการลงนามและรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting : ASEAN TELMIN) 
ครั้งท่ี ๑๕ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง  
                          ๑.๑.๑ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [Memorandum of Understanding 
between the Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”) and the International Telecommunication Union 
(“ITU”) on Joint Cooperation in Information and Communication Technology Development] 
                          ๑.๑.๒ ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๐ (ASEAN ICT Master 
Plan 2020 : AIM 2020) 
                          ๑.๑.๓ ร่างปฏิญญาดานัง ว่าด้วยประชาคมอาเซียนที่มุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้ดิจิทัล อย่างเท่าเทียม 
ทั่วถึง มั่นคงปลอดภัย และยั่งยืน (Da Nang Declaration : Towards a Digitally-enabled, Inclusive, Secure and Sustainable 
ASEAN Community) 
                          ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย 
และหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถด าเนินการได้ โดยให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
                    ๑.๒ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมลงนามและรับรองเอกสาร 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ    
ค าแปลบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาไทยซึ่งยังไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษ สมควรที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้องของค าแปล
บันทึกความเข้าใจฯ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง การลงนามในการด าเนินโครงการระดับภูมิภาคโครงการใหม่ ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้ (Agreement between 
the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the 
Republic of Korea on Forestry Cooperation : AFoCo) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในร่างเอกสารการลงนามการด าเนินโครงการระดับภูมิภาคโครงการใหม่ภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้ 
(Agreement between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations 
and the Republic of Korea on Forestry Cooperation : AFoCo) จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่าง Project Implementation Agreement Between Republic of the Philippines Department 
of Environment and Natural Resources Forest Management Bureau and Kingdom of Thailand Ministry of Natural 
Resources and Environment Royal Forest Department for the Implementation of the Regional Project Entitled 
“Facilitating the Participatory Planning of Community-based Forest Management Using Geographic Information 
System and Remote Sensing Technologies in Forest Resources Management in the Philippines, Indonesia and 
Thailand” 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

                    ๑.๒ ร่าง Memorandum of Understanding between Republic of Korea and Socialist Republic of 
Viet Nam & Kingdom of Thailand for Implementation of ASEAN-ROK Forest Cooperation Project : “Developing 
High Valuable Species in Vietnam and Thailand as the Mechanism for Sustainable Forest Management and Livelihood 
Improvement for Local Communities” 
                    ส าหรับร่าง Memorandum of Agreement between Korea Forest Service, Republic of Korea and 
Malaysian Forest Research and Development Board, Malaysia and Royal Forest Department, Thailand for 
Implementation of ASEAN-ROK Forest Cooperation Project : “Domestication of Endangered, Endemic and 
Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมขอถอนร่างฉบับนี้ไปหารือกับส านักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติก่อน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
                ๒. อนุมัติให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้ลงนามในการด าเนินโครงการระดับภูมิภาค
โครงการใหม่ภายใต้ AFoCo (ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขถ้อยค าของเอกสารการด าเนิน
โครงการฯ ท้ัง ๒ ฉบับ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนแก้ไขดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี     
เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญและการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพในการด าเนินโครงการ และควรจัดท าข้อตกลงการจัดส่งวัสดุชีวภาพ (Material Transfer Agreement) ในกรณี
ทีม่ีการเคลื่อนย้ายเช้ือพันธุกรรมทั้งพืช สัตว์และจุลินทรีย์ออกจากพื้นที่ รวมทั้งจัดท าลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพันธุ์พืชที่ ท าการศึกษา   
ในแต่ละโครงการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุอัตลักษณ์ของชนิดพันธุ์พืชในประเทศไทย นอกจากนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพ   
เป็นสินทรัพย์ (Bio-Asset) ในเชิงเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ควรได้รับการอนุรักษ์ บริหารจัดการอย่างเหมาะสม    
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม หากต้องระบุต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของชนิดพันธุ์ที่ส าคัญ
หรือใกล้สูญพันธุ์ ควรกระท าด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการระบุต าแหน่งที่ตั้งอาจจะท าให้เกิดการเข้าถึงได้ง่ายและส่งผลกระทบ
ต่อสถานภาพของทรัพยากรชีวภาพนั้นในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง การขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการอุดมศึกษา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการอุดมศึกษา มีสาระส าคัญมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมบทบาท  
เชิงวิชาการของการอุดมศึกษา สนับสนุนการเคลื่อนย้ายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเรื่องสันติภาพ ความมั่งคั่ง การปรับตัว และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นสังคมแห่งนวัตกรรม สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมนักวิชาการในภูมิภาคให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลก ตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข (ร่าง) ปฏิญญาดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย 
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
 เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ ๒๗ และ

การประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ เห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และ
การประชุมสุดยอดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ร่างปฏิญญา
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ค.ศ. ๒๐๑๕ ว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๒) ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
อาเซียน-สหรัฐฯ (๓) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการตามความเป็นหุ้นส่วน (ที่เพิ่มพูน/เชิงยุทธศาสตร์) อาเซียน-สหรัฐฯ (ค.ศ. ๒๐๑๖-
๒๐๒๐) (๔)  ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน เพื่อสันติภาพและ
ความเจริญรุ่งเรือง (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๐) (๕) ร่างแถลงการณ์ร่วมผู้น าอาเซียน-นิวซีแลนด์ในวาระ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจา
อาเซียน-นิวซีแลนด์ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ สู่ผลประโยชน์และความมั่นคั่งร่วมกัน (๖) ร่างรายงานเพื่อติดตามการด าเนินตามข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออก (อีเอวีจี ๒) (๗) ร่างแถลงการณ์ร่วมโดยผู้น าอาเซียนบวกสามว่าด้วยการส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเสถียรภาพทางการเงิน (๘) ร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของการประชุม
สุดยอดเอเชียตะวันออก (๙) ร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยขบวนการผู้ยึดทางสายกลางระดับโลก    
(๑๐) ร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลในเอเชีย -แปซิฟิก (๑๑) ร่าง
แถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการต่อต้านลัทธิสุดโต่งที่มีความรุนแรง (๑๒) ร่างแถลงการณ์การประชุม    
สุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยประเด็นไซเบอร์ และ (๑๓) ร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๑๐ ว่าด้วย
การเพิ่มพูนความร่วมมือระดับภูมิภาคในด้านความมั่นคงทางสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อที่มีศักยภาพในการระบาดเป็นวงกว้าง
และร้ายแรง 
                     ๑.๒ ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามหรือรับรองเอกสารในข้อ ๑.๑ 
                     ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายมีหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบ
ต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการตามความเป็นหุ้นส่วน (ที่เพ่ิมพูน/เชิงยุทธศาสตร์) อาเซียน-สหรัฐฯ (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๐) 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อความของร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
อาเซียน-สหรัฐฯ รวมถึงการปรับถ้อยค าในรายงานเพื่อติดตามการด าเนินตามข้อเสนอแนะของกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออก       
(อีเอวีจี ๒) ในบางประเด็น ตลอดจนการระบุเกี่ยวกับความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคที่มีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนการรวมตัวของ
ภูมิภาคอาเซียนในร่างแถลงการณ์ร่วมผู้น าอาเซียน-นิวซีแลนด์ในวาระ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-นิวซีแลนด์ : หุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ สู่ผลประโยชน์และความมั่งคั่งร่วมกัน ร่างรายงานเพื่อติดตามการด าเนินตามข้อเสนอแนะของกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชีย
ตะวันออก (อีเอวีจี ๒) และร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก      
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง เอกสารส าคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังที่ ๒๓ และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ ๒๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีรับรองเอกสารดังกล่าว
ในวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีสาระส าคัญระบุผลการด าเนินการตามเป้าหมายต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นส าคัญของเอเปคประจ าปี 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

๒๕๕๘ ได้แก่ การยกระดับวาระการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การบ่มเพาะการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในห่วงโซ่
คุณค่าโลก การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ การสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและยั่งยืน 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๗ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีสาระส าคัญระบุถึงความคืบหน้า 
ของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ภายใต้เอเปค โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ประเด็นต่อเนื่อง อาทิ เป้าหมายโบกอร์ การสนับสนุน
การค้าระบบพหุภาคี การศึกษาการเปิดเสรีการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กรอบความร่วมมือภาคบริการเอเปค และยุทธศาสตร์
เอเปคเพื่อสร้างเสริมการเติบโตอย่างมีคุณภาพ (๒) สนับสนุนผลการประชุมรัฐมนตรีต่าง ๆ และ (๓) สนับสนุนการด าเนินงานภายใต้
ประเด็นหลักของเอเปค ๒๐๑๕ ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ การยกระดับวาระการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การบ่มเพาะการมีส่วนร่วมของ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ในห่วงโซ่มูลค่าโลก การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ และการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง
และยั่งยืน 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง การเสนอวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ ระหว่างประเทศเพ่ือผลักดันแนวปฏิบัติ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ
ระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ (International Conference on 
Alternative Development 2 : ICAD 2) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร 
เกี่ยวกับความเป็นมาของการประชุม และความพร้อมของประเทศไทยในการจัดประชุมดังกล่าว รวมไปถึงการตอบรับจากผู้เข้าร่วม
ประชุมจากนานาชาติ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเริ่มโครงการในพระราชด าริเพื่อแก้ไขปัญหา
การปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงผ่านโครงการพัฒนาชาวไทยภูเขา โดยส านักงาน ป.ป.ส. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และองค์การ
สหประชาชาติ น าแนวพระราชด าริไปด าเนินโครงการพัฒนาท่ีสูงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นหลายโครงการในประเทศไทย 
                ๒. ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ ๕๒ เป็นจุดเริ่มต้นของการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุม
นานาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน หรือ ICAD1 ซึ่งจัดขึ้นโดยประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ และในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เป็นการจัดประชุมส าหรับระดับสูงในประเทศเปรู 
                ๓. ประเทศไทยได้เริ่มกระบวนการผลักดันให้แนวคิดด้านการพัฒนาทางเลือกที่เป็น “ศาสตร์พระราชา” ได้เข้าสู่
เวทีประชาคมโลกผ่านกระบวนการของสหประชาชาติ และเพื่อเป็นการยืนยันว่า “ศาสตร์พระราชา” ในด้านการพัฒนาทางเลือก
และแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง ส านักงาน ป .ป.ส. ร่วมกับหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องจึงก าหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้น ซึ่งถือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในด้านการพัฒนาทางเลือก เพื่อแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ โดยพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงรับเป็นองค์ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการจัดประชุม ICAD2 และจะทรงเข้าร่วมการศึกษาดูงาน
และการประชุมระดับสูงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการของนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และเป็นประเทศแรกในอาเซียน



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

ท่ีได้มีการเยือนอย่างเป็นทางการ ประกอบกับปี ๒๕๕๘ นี้เป็นปีท่ีครบรอบ ๖๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้วย โดยผลการเยือนมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ด้านการเมือง ท้ังสองฝ่ายได้เห็นพ้องท่ีจะกระชับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ โดยสาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการดํารงตําแหน่งประธานกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาในองค์การ
สหประชาชาติ (Group of 77 : G77) และการสมัครสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสประชาชาติ วาระปี ๒๕๖๐-
๒๕๖๑ ของประเทศไทย 
                    ๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ ฝ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกายินดีท่ีจะอํานวยความสะดวกแก่นักธุรกิจไทย
ท่ีจะเข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร การก่อสร้าง การโรงแรมและธุรกิจ
บริการ เวชภัณฑ์ และการประมง ท้ังนี้ ฝ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประสงค์จะเรียนรู้ประสบการณ์ของไทย   
ในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวด้วย ในการนี้ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและ          
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนา "Thailand-Sri Lanka Business Forum" โดยมี
นักธุรกิจไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกากว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมสัมมนาและได้มีการจับคู่ทางธุรกิจ ซ่ึงสะท้อนให้เห็น
ถึงความสนใจของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาในฐานะฐานการลงทุนใหม่ 
                    ๑.๓ ด้านศาสนา ฝ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน 
ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันท่ี ๒-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สักการะ และได้มอบพระพุทธรูปหินแกะสลัก
เพ่ือเป็นของขวัญแก่ชาวไทย โดยประดิษฐานท่ีวัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสะท้อนถึงความผูกพันและการเชื่อมโยง
ด้านพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชนท้ังสองฝ่าย 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงาน   
ท่ีเกี่ยวข้องประสานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาในสาขาอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะสาขาท่ีมีศักยภาพ เช่น การท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม และเคร่ืองประดับอัญมณี เป็นต้น เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมอื่นท่ีเก่ียวข้อง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย   
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมรฐัมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งท่ี ๓๓ และการประชุมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

เม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งท่ี ๓๓ (33rd AMEM) 
                    ๑.๑ ท่ีประชุมได้รับรองแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ปี ๒๐๑๖-๒๐๒๕ (ASEAN Plan of 
Action on Energy Cooperation : APAEC) ฉบับใหม่ ภายใต้หัวข้อ “Enhancing energy connectivity and market integration 
in ASEAN to achieve energy security, accessibility, affordability and sustainability for all” 
                    ๑.๒ รัฐมนตรีอาเซียนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เห็นชอบให้มีโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ [Lao PDR, Thailand, Malaysia, 
Singapore (LTMS) Power Integration Project) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการซ้ือขายไฟฟ้าข้ามแดนขนาดไม่เกิน 
๑๐๐ เมกะวัตต์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสิงคโปร์ผ่านระบบเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าท่ีมีอยู่ โดยมีการแบ่ง
แผนการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการดังกล่าวออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) และระยะท่ี ๒ (๒๕๖๔-๒๕๖๘) 
                    ๑.๓ ท่ีประชุมได้ผลักดันโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน โดยการเสริมสร้างการเชื่อมโยงภายใน
อาเซียนเพื่อความมั่นคงและการเข้าถึงพลังงานผ่านท่อส่งก๊าซและสถานีเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซ 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน+๓ ด้านพลังงาน ครั้งท่ี ๑๒ (12th AMEM+3) ท่ีประชุมได้ขอให้ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ๑๐ ประเทศ+๓ (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น) คงการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแบ่งปัน
ข้อมูลและประสบการณ์ในสถานการณ์พลังงานของโลกและอาเซียน+๓ การพัฒนาแนวทางการสํารองน้ํามันในอาเซียน และการเพิ่ม
ขีดความสามารถของบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสนัติในอาเซียน เป็นต้น 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

                ๓. การประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านพลังงาน ครั้งที่ ๙ (9th EAS EMM) ที่ประชุมได้ประกาศจุดยืนที่จะ
ร่วมมือกันอย่างจริงจังในสาขาพลังงานต่าง ๆ รวมทั้งให้ความส าคัญในการแบ่งปันการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานพลังงานของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และยินดีต่อการเปิดตัวรายงานคาดการณ์พลังงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับปี ๒๕๕๘ ของทบวงพลังงาน
ระหวา่งประเทศ (International Energy Agency : IEA) 
                ๔. รางวัล ASEAN Energy Awards จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีควบคู่กับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนด้านพลังงาน 
เพื่อเป็นก าลังใจและกระตุ้นการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานหมุนเวียน และพลั งงานถ่านหินในกลุ่ม
ผู้ประกอบการของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศไทยได้รับรางวัลทั้งหมด ๒๖ รางวัล แบ่งเป็น (๑) ด้านอนุรักษ์พลังงาน    
๑๒ รางวัล (๒) ด้านพลังงานทดแทน ๖ รางวัล และ (๓) ด้านถ่านหิน ๘ รางวัล 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง สรุปผลการประชุมเปิดตัวมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ("ข้อก าหนดแมนเดลา")    
ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๗๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมเปิดตัวมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

(“ข้อก าหนดแมนเดลา”) ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ ระหว่างวันที่ ๔-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘    
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สหประชาชาติได้มีการเปิดตัวข้อก าหนดขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไขใหม่ ในนามของ “ข้อก าหนดแมนเดลา” อย่างเป็นทางการ โดยสาระส าคัญของข้อก าหนดแมนเดลา   
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ (๑) เป็นความก้าวหน้าท่ีส าคัญในแง่สิทธิการเข้าถึงสุขภาวะของผู้ต้องขัง โดยจะต้องได้รับบริการ
สาธารณสุขตามมาตรฐานเดียวกันกับโลกภายนอก และการดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง ซึ่งมีความส าคัญ เนื่องจากอัตราการแพร่เชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อร้ายแรงอื่น ๆ ในเรือนจ านั้นสูงกว่าในประชากรปกติมาก (๒) มีการระบุที่ชัดเจนขึ้นมากเกี่ยวกับการขังเดี่ยว (Solitary 
Confinement) โดยให้นิยามการขังเดี่ยวว่าเป็นการขังเป็นเวลา ๒๒ ช่ัวโมง หรือ ๑ วัน โดยไม่มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น 
ขอบเขตของการน าการขังเดี่ยวมาใช้ และการระบุว่าการยึดระยะเวลาการขังเดี่ยวออกไปนั้นหมายถึงการขยายเวลาเกิน ๑๕ วัน 
และ (๓) มีการระบุค าแนะน าเรื่องการตรวจค้นที่ล่วงล้ า (Intrusive Search) เป็นครั้งแรก ทั้งการตรวจค้นแบบเปลือยกาย หรือ 
การตรวจค้นทางช่องทวารของร่างกาย และการก าหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจ ารายงานการเสียชีวิตระหว่างคุมขังโดยเร็ว การหายสาบสูญ
หรือการบาดเจ็บร้ายแรง และต้องปฏิบัติสืบสวนในสถานการณ์ และสาเหตุของกรณีนั้น ๆ โดยปราศจากอคติ และมีประสิทธิภาพ 
                ๒. มุมมองในด้านสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติเห็นว่าข้อก าหนดแมนเดลาควรมีการปรับปรุงเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้น   
ใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากยังมิได้มีการก าหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อเพศ
ที่ ๓ ในข้อก าหนดแมนเดลา ในขณะที่สนธิสัญญาอื่น ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่มีการระบุในเรื่องนี้แล้ว (๒) การใช้ภาษาหรือ
ศัพท์เฉพาะด้านท่ีแตกต่างจากท่ีคณะกรรมการสิทธิผู้พิการ (The Committee on the Rights of Persons with Disabilities) ใช้ 
และ (๓) การใช้โทษจ าคุกกับผู้กระท าความผิดในคดีทางแพ่ง ซึ่งขัดแย้งกับมาตรา ๑๑ ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (the International Covenant on Civil and Political Rights) 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาบราซิเลีย (Brasilia Declaration) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาบราซิเลีย (Brasilia Declaration) มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนของโลกร่วมกัน และยินดีกับบทสรุปของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมทั้งรับทราบรายงานสถานการณ์โลกเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแนวทางการด าเนินการในก้าวต่อไป
ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนแบ่งออกเป็น ๕ เสาหลัก ได้แก่ (๑) การจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety 
Management) (๒) ถนนและการสัญจรที่ปลอดภัย (Safer Road and Mobility) (๓) ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles) 
(๔) ผู้ใช้ถนนอย่างปลอดภัย (Safer Road Users) และ (๕) การตอบสนองหลังเกิดเหตุ (Post-Crash Response) 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม High Level 
Global Conference on Road Safety ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล ให้การรับรองปฏิญญาดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าในปฏิญญาบราซิเลียในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการปรับเปลี่ยนได้โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง การลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย

การกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
การคมนาคมขนส่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และให้กระทรวง
การต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทนส าหรับการลงนาม
ดังกล่าว 
                ๒. โดยที่กระทรวงคมนาคมยืนยันว่าสาระส าคัญของกรอบความร่วมมือฉบับนี้อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ
ของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว ดังนั้น 
หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าในกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าวในกรณีที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ ไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถด าเนินการได้    
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับไปด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูง 
(High Level Joint Committee) เพื่อผลักดันโครงการตามความร่วมมือดังกล่าวอย่างจริงจังและให้สามารถเริ่มด าเนินการได้ตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
ในวาระครบรอบความสัมพันธ์ ๔๐ ปี ของทั้ง ๒ ประเทศ รวมถึงให้รับความเห็นของประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับ
การก าหนดผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ด้านการรถไฟ ควรก าหนดเพิ่มเติมให้สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนของไทยมีส่วนร่วมด้วย 
เพื่อให้เกิดการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีการขนส่งและการจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรก าหนดนโยบายสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาหรือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการขนส่งทางรถไฟเพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาการขนส่งและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
อย่างยั่งยืน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. เพื่อให้การด าเนินการตามความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการ  
                    ๔.๑ หากการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้เกิดข้อผูกพันที่ก าหนดให้ต้องมีการแก้ไข   
ข้อกฎหมายหรือต้องร่างกฎหมายใหม่ หรือมีผลผูกพันต่องบประมาณหรือการกู้เงินอย่างมีนัยส าคัญ ให้กระทรวงคมนาคมเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาก่อนด าเนินการให้มีผลผูกพันต่อไป 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

                    ๔.๒ ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ให้กระทรวงคมนาคมจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๓๖ (เรื่อง การเสนอขอความเห็นชอบ
โครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยสากล โดยวิธีการเฝ้าตรวจตรา
อย่างต่อเนื่อง [Universal Security Audit Programme-Continuous Monitoring Approach : (USAP-CMA)] 
ระหว่างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและราชอาณาจักรไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติในการจัดท าและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการตรวจสอบด้านการรักษา   
ความปลอดภัยสากล โดยวิธีการเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเนื่อง (Universal Security Audit Programme-Continuous Monitoring 
Approach : USAP-CMA) ระหว่างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและราชอาณาจักรไทย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามของฝ่ายไทย 
                    ๑.๓ เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนาม 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรจัด
ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักด าเนินการศึกษารายละเอียด องค์ประกอบ และวิธีการตรวจสอบแบบใหม่ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่จะด าเนินการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย   
ด้านการบินพลเรือนภายใต้โครงการ USAP-CMA โดยประเมินสถานะปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และจัดท าแนวทางแก้ไขระบบการรักษา
ความปลอดภัยของประเทศไทยที่เป็นระบบและสอดคล้องกับข้อก าหนดของ ICAO อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสอบ
ของ ICAO หรือหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของต่างประเทศในอนาคต ไปด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์เกี่ยวกับการเจรจา RCEP ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์เกี่ยวกับการเจรจาจัดท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Joint 
Declaration on the Launch of Negotiations for the Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)       
มีสาระส าคัญเป็นการประกาศความคืบหน้าการเจรจาจัดท าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และการขยายระยะเวลา
การเจรจาให้สรุปผลการเจรจาภายในปี ๒๕๕๙ แทนเป้าหมายเดิมที่ผู้น าได้ก าหนดให้สรุปผลการเจรจาภายในปี ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมในการแถลงการณ์ฯ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ควรเร่ง
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการแลกเปลี่ยนข้อเรียกร้อง ข้อเสนอการเปิดตลาดการค้าบริการ    
และการลงทุน ข้อบท และประเด็นทางเทคนิคอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือ เพื่อให้เป้าหมายในการขยายระยะเวลาการเจรจาให้สรุปผล
การเจรจาภายในปี ๒๕๕๙ บรรลุผลตามที่วางไว้ และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการผลักดันและให้ความร่วมมือในการเสริมสร้าง
ความเชื่อมโยงภูมิภาคในทุกมิติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง การลงนามในร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความตกลงที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้กรอบความตกลงฯ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)       
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความตกลงที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้กรอบความตกลงฯ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน      
มีสาระส าคัญครอบคลุมข้อบทด้านพิธีการศุลกากร และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การปรับปรุงกฎถิ่นก าเนิดสินค้า ข้อผูกพัน
การเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ ๓ การปรับปรุงความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนและจีน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ประเด็นท่ีจะเจรจาต่อไปในอนาคต และการมีผลบังคับใช้ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้ลงนาม
ในร่างพิธีสารฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้ลงนามร่างพิธีสารฯ 
                    ๑.๔ ภายหลังการลงนามแล้วให้น าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไข
กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความตกลงที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบความตกลงฯ ระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                    ๑.๕ มอบหมายกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พิธีสารฯ มีผล
บังคับใช้ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่ระบุไว้ในร่างพิธีสารฯ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารดังกล่าวแล้ว 
                    ๑.๖ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการมอบสัตยาบันสารของพิธีสารฯ ดังกล่าวให้แก่เลขาธิการ
อาเซียนเพื่อรับทราบการให้สัตยาบันพิธีสารฯ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารดังกล่าวแล้ว 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นการเจรจาในอนาคตซึ่งครอบคลุมการเปิดเสรีสินค้าอ่อนไหว
เพิ่มเติม ควรพิจารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงผลกระทบต่อนโยบายการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งควรมีการหารือในเรื่องค าจ ากัดความ Territory ที่ปรากฏในเชิงอรรถของข้อบทกฎถิ่นก าเนิด
สินค้าอาเซียน-จีน กับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสรุปเป็นข้อตกลงร่วมกันของอาเซียนที่เป็นความเห็นเดียวกันก่อน ก่อนเสนอให้
ฝ่ายจีนในการพิจารณาต่อไป เพื่อหาข้อสรุปที่สอดคล้องกันภายในอาเซียนและสามารถสรุปผลการเจรจาตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ 
นอกจากนี้ ควรใช้เวทีการเจรจาดังกล่าวผลักดันให้มีกลไกส าหรับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะอุปสรรค
ทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่ผู้ส่งออกไทยมักประสบปัญหาในการส่งออกไปจีน เช่น ปัญหาความแตกต่างของแนวทางการปฏิบัติงาน  
และกฎระเบียบข้อบังคับของจีนในแต่ละเมือง/มณฑล รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการและกระบวนการน าเข้าที่มีความยุ่งยาก เป็นต้น 

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงเสรีทางการค้าได้อย่างเต็มที ่ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าในร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการปรับเปลี่ยนได้โดยให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
 เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาส าหรับแผนปฏิบัติการอย่างรอบด้าน เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหพันธรัฐรัสเซีย ปี ค.ศ. ๒๐๐๕-๒๐๑๕ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการขยายระยะเวลาของแผนปฏิบัติการอย่างรอบด้านเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหพันธรัฐรัสเซีย ปี ค.ศ. ๒๐๐๕-๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘) จนกว่าจะมีการรับรอง
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับใหม่ในปี ๒๕๕๙ โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติการฯ จะแสดงให้เห็น  
ถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของประเทศไทยที่จะมีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมและโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียน 
กับสหพันธรัฐรัสเซียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง ตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
สาขาความร่วมมืออื่น ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซีย อีกทั้งจะเป็นการย้ าถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย และ  
จะมีผลช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งยืนยันการขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปยังกระทรวง
การต่างประเทศมาเลเซีย (ในฐานะประธานอาเซียน) 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความร่วมมือในคณะท างานรัสเซีย -อาเซียนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ASEAN-Russian Federation Working Group on Science and Technology : ARWGST) โดยโน้มน้าวให้
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นผู้ริเริ่มหรือเสนอโครงการอาเซียนด้านวิจัยและพัฒนา รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยประเทศไทย
สามารถเสนอเป็นฐานท่ีตั้งการฝึกอบรมหรือฐานงานวิจัยบางส่วนท่ีเหมาะสมได้ และเมื่อประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะท างาน ARWGST จะเป็นโอกาสในการเสนอให้สหพันธรัฐรัสเซียจัดการอบรมเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีขัน้สูงซึ่งสหพันธรัฐรัสเซียมีความเช่ียวชาญ โดยใช้หน่วยงาน/สถาบันวิจยัของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดฝึกอบรมของคณะท างาน ARWGST รวมทั้งควรมีการระบุ
เกี่ยวกับความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคที่มีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนการรวมตัวของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรมชัดเจน นอกเหนือจากการด าเนินงานของการริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) 
และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : 
IMT-GT) ซึ่งทั้งสองแผนงานความร่วมมือฯ ดังกล่าวมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกและได้มีการก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการทั้งในระดับ
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถดึงดูดความสนใจและขับเคลื่อนความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าการลงทุนและ
การเงินของสหพันธรัฐรัสเซียให้เข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนได้มากขึ้น ตลอดจน Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asian 
Growth Area (BIMP-EAGA) ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเผยและการใช้ข้อมูล ระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันชายแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทย รวมท้ังขออนุมัติให้มีการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ หากมี
ความจ าเป็นในภายหน้า 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันชายแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย   
มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการด าเนินความร่วมมือในการเปิดเผยและใช้ข้อมูลด้านยาเสพติดระหว่างประเทศไทย
และออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการปราบปรามยาเสพติด 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

                    ๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. กรณีที่มีการปรับแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญให้กระทรวงยุติธรรมน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง การขอความเห็นชอบการเข้าร่วมเจรจาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจฉบับใหม่
ของอาเซียน (ASEAN Protocol on  Enhanced Dispute Settlement Mechanism: EDSM) และการทบทวน
รายชื่อผู้แทนไทยท่ีจะท าหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาและองค์กรอุทธรณ์ภายใต้พิธีสารฯ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 

             ๑. การเข้าร่วมเจรจาปรับปรุงแก้ไขพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจฉบับใหม่ของอาเซียน (ASEAN 
Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism : EDSM) ในการประชุมคณะท างานว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท
ของอาเซียน ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
                ๒. กรอบการเจรจาเพื่อปรับปรุงแก้ไขพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน และท่าที     
การเจรจาฯ ของไทย มีวัตถุประสงค์หลัก คือ (๑) เพื่อให้กลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนมีหลักการและกระบวนการ
ที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม ความโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ (๒) เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศไทย 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาทบทวนรายชื่อผู้แทนไทยที่จะท าหน้าท่ีในคณะผู้พิจารณาและองค์กรอุทธรณ์ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง กรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน คร้ังท่ี ๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๙ ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ของส านักงานอัยการสูงสุดของประเทศอาเซียนและส านักงานอัยการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต และมุ่งเน้นไปในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งคืนตัวผู้หลบหนี
และการติดตามเอาทรัพย์สินคืนภายในกรอบกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้เจรจาร่างปฏิญญาร่วมฯ ภายในกรอบท่ีสอดคล้องกับกฎหมายภายใน 

                 ๓. ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ลงนามในปฏิญญาร่วมฯ ดังกล่าว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป 

(European Aviation Safety Agency-EASA)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ แต่งตั้งคณะท างานพิเศษหารือกับผู้แทนสหภาพยุโรป รวมทั้งส านักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal 
Aviation Administration : FAA) โดยมีนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข กรรมการและเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน และนายจุฬา สุขมานพ 
ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นรองหัวหน้าคณะ และผู้เกี่ยวข้องจ านวนไม่เกิน ๕ นาย ร่วมเป็นคณะ 
เดินทางไปหารือเพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าของฝ่ายไทยในรายละเอียดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยใช้งบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับ Cooperation Framework Agreement on Aviation Safety 
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

                    ๑.๓ เห็นชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว ภายในวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ยูโร 
หรือไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินงบกลาง
เพื่อส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปลงนามและเจรจากับองค์การก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation 
Safety Agency : EASA) ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดความร่วมมือแล้ววางแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เสนอให้ทราบภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
                    ๑.๔ ให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนร่วมกับส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมกัน
พิจารณาก าหนดมาตรการเร่งรัดผลักดันให้ผู้ที่ได้รับใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศทุกรายของสายการบินทั้ง ๔๑ สายการบิน    
เข้ามาด าเนินกระบวนการเพื่อออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศฉบับใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้มีมาตรการ
ลงโทษทางปกครองเกี่ยวกับใบอนุญาต เช่น พักใช้หรือระงับใบอนุญาต ฯลฯ ส าหรับสายการบินที่ไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีความเสี่ยงสูง
ด้านความไม่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่เกิดความเสียหายต่อการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องไม่ออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศฉบับใหม่เพิ่มเติม จนกว่าจะสามารถ
แก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concern : SSC) ได้โดยเร็วท่ีสุดด้วย 
                    ๑.๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้น าเสนอแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียด ขั้นตอนและระยะเวลา
ในการด าเนินงาน กิจกรรมทุกเรื่อง โดยเฉพาะแผนงานด้านการจัดการบุคลากรของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย    
ให้ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
                    ๑.๖ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเร่งรัดและติดตามผลการด าเนินการ
ในภาพรวมแล้วรายงานให้ทราบทุกระยะ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าในกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยการบิน 
(Cooperation Framework Agreement on Aviation Safety) ในกรณีที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ ไม่ขัดกับผลประโยชน์
ของไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมและศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการบินพลเรือนสามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์     
ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ในส่วนของงบประมาณในการด าเนินการให้กระทรวงคมนาคมและศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน
ท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาด้านการบินพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง เอกสาร Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) Malaria Elimination Roadmap 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสาร Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) Malaria Elimination Roadmap 
ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๑๐ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยได้ก าหนดการด าเนินงานส าคัญ ๖ ประการ 
(6 Roadmap priorities) ในการด าเนินการเกี่ยวกับการก าจัดโรคไข้มาลาเรีย ที่ผู้น าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะใช้เป็นแนวทาง    
ในการสนับสนุนและด าเนินการต่อไป ดังนี ้
                ๑. การร่วมมือด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับประเทศและการมีการด าเนินงานของภูมิภาค (Unite national 
effort and regional action) 
                ๒. ก าหนดพื้นท่ีส าหรับการด าเนินการป้องกันตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไข้มาลาเรียในทุก ๆ แห่ง (Map, prevent, 
test and treat the disease, everywhere) 
                ๓. สร้างความมั่นใจว่าการบริการที่เกี่ยวข้องของโรคไข้มาลาเรีย ชุดตรวจวินิจฉัย ยา มุ้ง และสารเคมีก าจัดแมลง    
มีคุณภาพสูง (Ensure high quality malaria services, tests medicines, nets and insecticides) 
                ๔. พัฒนาการก าหนดเป้าหมายและประสิทธิภาพของการด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Improve targeting 
and efficiency to maximize impact) 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

                ๕. เคลื่อนย้ายทรัพยากรการเงินภายใน และยกระดับการสนับสนุนจากภายนอก (Mobilize domestic financing 
and leverage external) 

                 ๖. นวัตกรรมส าหรับการกวาดล้างโรคไข้มาเลเรีย (Innovate for elimination) 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
 เร่ือง ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น คร้ังท่ี ๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบต่อท่าทีไทยส าหรับการหารือกับญี่ปุ่น ได้แก่ การจัดตั้งกลไกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง 
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ความเช่ือมโยงในภูมิภาค การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเด็นทางการค้า การอ านวยความสะดวก    
ทางการค้า ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ความร่วมมือด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความร่วมมือ        
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการท่องเที่ยว และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ใช้ท่าทีไทย
ข้างต้นประกอบการหารือส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑ (The 1st High Level Joint 
Commission between Thailand and Japan : HLIC) 
                ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม HLIC 
ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๑ รวมถึงเอกสารที่เป็นผลการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน คร้ังท่ี ๒๑ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่    
๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) 
ท าหน้าท่ีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นส าคัญตามที่ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านการขนส่งของอาเซียน ครั้งท่ี ๓๙ และครั้งท่ี ๔๐ เสนอ และได้ให้การรับรอง 
                    ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน ได้แก่ การติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การขนส่งของอาเซียน (แผนปฏิบัติการบรูไน) ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ การรับรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน ปี ๒๕๕๙-
๒๕๖๘ หรือแผนยุทธศาสตร์การขนส่งกัวลาลัมเปอร์ (Kula Lumpur Transport Strategic Plan : KLTSP) ฉบับใหม่ และมอบหมาย
ให้คณะท างานด้านการขนส่งของอาเซียนสาขาต่าง ๆ ด าเนินการตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการกัวลาลัมเปอร์ 
                    ๑.๒ ด้านการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การให้ประเทศสมาชิกอาเซียนด าเนินการให้สัตยาบันความตกลงพหุภาคี
อาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีการเดินอากาศ และความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่ของบริการขนส่งผู้โดยสาร
ทางอากาศ ให้ครบทุกประเทศ การลงนามพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยบริการของอาเซียน และการทบทวนการจัดท าความตกลงและพิธีสารตามแผนงานการจัดตั้งตลาดการบินร่วมของอาเซียน 
                    ๑.๓ ด้านการขนส่งทางบก ได้แก่ การรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนน 
และยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนของอาเซียน 
                    ๑.๔ ด้านการขนส่งทางน้ า ได้แก่ ความคืบหน้าของแผนงานการเป็นตลาดขนส่งทางทะเลร่วมของอาเซียน 
(ASEAN Single Shipping Market) ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และยินดีต่อการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านการขนส่งทางทะเลร่วม 
ความคืบหน้าของการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนฉุกเฉินกรณีเกิดน้ ามันรั่วไหลระดับภูมิภาคของอาเซียนภายใต้บันทึกความเข้าใจ
อาเซียนว่าด้วยการเตรียมพร้อมและจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุน้ ามัน และการสนับสนุนแนวคิดริเริ่มในการจัดท าบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการยอมรับประกาศนียบัตรของผู้ท าการในเรือใกล้ฝั่งของอาเซียน 
                    ๑.๕ ด้านการอ านวยความสะดวกการขนส่ง ได้แก่ การเร่งรัดการจัดท าร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วย     
การอ านวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารทางบกข้ามพรมแดน การเร่งรัดให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันความตกลงฉบับต่าง ๆ 
ได้แก่ กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งข้ามแดน รวมทั้งความคืบหน้าโครงการระบบศุลกากรผ่านแดน
อาเซียน (ASEAN Customs Transit System : ACTS) 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                                                                       
 

 

 

 

 

     

 

 

                ๒. การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี อาเซียนได้รับ
ความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศคู่เจรจาในด้านการจัดทําโค
อาเซียนในสาขาต่าง ๆ การขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและมีความเป็นมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนได้แสดงความพร้อมท่ี
เพ่ือการพัฒนากับอาเซียนอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
เร่ือง สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย 

อาเซียนด้านกฎหมาย (ASLOM) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย 
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ มีสาระสําคัญ สรุปได้ ดังนี้
             ๑. ท่ีประชุมได้นําเสนอพัฒนาการของสนธิสัญญาและข้อตกลงด้านกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ ในกรอบ
ALAWMM เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกั
ด้านการยกเลิกเง่ือนไขการรับรองเอกสารระหว่างประเทศ 
นักโทษของอาเซียน และข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชายฝั่ง
ของกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายแม่แบบเก่ียวกับความปลอดภัยทางทะเล และการปรับปรุงกฎหมายการค้า ให้มีความสอดคล้อง
กัน เป็นต้น 
                ๒. ประเทศสมาชิกรายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการจัดประชุมต่าง ๆ และนําเสนอโครงการจัดประชุมในอนาคต
ในกรอบ ASLOM และ ALAWMM รวมถึงรายงานให้ท่ีประชุม
ในประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง ๑๐ ประเทศ ในห้วง 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม
การด้านกฎหมายของประเทศไทยตลอด 
ประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ..) 
การประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายของรัฐ พร้อมท้ังขอให้การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ
ท่ีประชุมฯท้ังในส่วนการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโ
ชัดเจนและไม่ซ้ําซ้อนกับบทบาทขององค์กรอ่ืนของอาเซียน
                ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรองปลัดกระทรวงยุติธรรมของไทยได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับ
Kiettisack ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สปป
ยุติธรรมเวียดนาม โดยมีประเด็นข้อหารือเก่ียวกับบันทึกความตกลง 
ระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยและกระทรวงยุติธรรม สปป
ด้านหลักนิติธรรมจากฝ่ายไทยเพ่ือเดินทางไปฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในกระบวนยุติธรรมของ สปป
และโครงการเดินทางมาศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการ
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
เร่ือง  รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมสุดยอดความมัน่คงด้านสขุภาพของโลก ประจําปี พ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมสุ
ระหว่างวันท่ี ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
             ๑. ประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุม องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์ก
สุขภาพสัตว์โลก เห็นพ้องกันว่าการสร้างสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกเป็นเรื่องสําคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ต่างให้คํามั่นว่าจะพยายามพัฒนาสมรรถนะ 
(Prevent, Detect, Respond) ตามแผนปฏิบัติการ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ 

สํานักบริ

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี อาเซียนได้รับ
ความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศคู่เจรจาในด้านการจัดทําโครงการศึกษาความเป็นไปได้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ีอการเช่ือมโยง
อาเซียนในสาขาต่าง ๆ การขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและมีความเป็นมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนได้แสดงความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วน
เพ่ือการพัฒนากับอาเซียนอย่างต่อเนื่องต่อไป 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ALAWMM) คร้ังท่ี ๙ 

ASLOM) คร้ังท่ี ๑๖ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย 

และการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASLOM) ครั้งท่ี ๑๖ ระหว่างวันท่ี 
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ มีสาระสําคัญ สรุปได้ ดังนี ้

ท่ีประชุมได้นําเสนอพัฒนาการของสนธิสัญญาและข้อตกลงด้านกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ ในกรอบ
เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องอาญา สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน อนุสัญญาอาเซียน

ด้านการยกเลิกเง่ือนไขการรับรองเอกสารระหว่างประเทศ (ASEAN Mini Apostille Convention) 
นักโทษของอาเซียน และข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชายฝั่งทางทะเลและสภาพแวดล้อมทางทะเล รวมท้ังพัฒนาการ
ของกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายแม่แบบเก่ียวกับความปลอดภัยทางทะเล และการปรับปรุงกฎหมายการค้า ให้มีความสอดคล้อง

ประเทศสมาชิกรายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการจัดประชุมต่าง ๆ และนําเสนอโครงการจัดประชุมในอนาคต
รวมถึงรายงานให้ท่ีประชุมฯ ทราบถึงผลการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีด้านกฎหมาย
ประเทศ ในห้วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม ALAWMM
การด้านกฎหมายของประเทศไทยตลอด ๓ ปีท่ีผ่านมา มีการพัฒนากฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง

..) พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา 
ระกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายของรัฐ พร้อมท้ังขอให้การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ
ท้ังในส่วนการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านกฎหมายและการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมายควรมีความ

ชัดเจนและไม่ซ้ําซ้อนกับบทบาทขององค์กรอ่ืนของอาเซียน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรองปลัดกระทรวงยุติธรรมของไทยได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับ

ตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว และ H.E. Mr. Nguyen Khanh Ngoc 
ยุติธรรมเวียดนาม โดยมีประเด็นข้อหารือเก่ียวกับบันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยและกระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทําร่วมกัน การสนับสนุนวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
ด้านหลักนิติธรรมจากฝ่ายไทยเพ่ือเดินทางไปฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในกระบวนยุติธรรมของ สปป.ลาว ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 
และโครงการเดินทางมาศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเวียดนาม ในหว้ง

พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมสุดยอดความมัน่คงด้านสขุภาพของโลก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก ประจําปี พ

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
ประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุม องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์ก

สุขภาพสัตว์โลก เห็นพ้องกันว่าการสร้างสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกเป็นเรื่องสําคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ต่างให้คํามั่นว่าจะพยายามพัฒนาสมรรถนะ ๓ ด้าน คือ การป้องกัน เฝ้าระวัง และตอบโต้ต่อโรคระบาดข้ามพรมแดน 

ตามแผนปฏิบัติการ ๑๑ ข้อของวาระความมั่นคงด้านสุขภาพของโลกอย่างเต็มท่ี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

สํานักบรหิารงานสารสนเทศ ๒๖ 

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี อาเซียนได้รับ
รงการศึกษาความเป็นไปได้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ีอการเช่ือมโยง

อาเซียนในสาขาต่าง ๆ การขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
จะให้ความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วน

 และการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ALAWMM) ครั้งท่ี ๙ ในวันท่ี 
ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ท่ีประชุมได้นําเสนอพัฒนาการของสนธิสัญญาและข้อตกลงด้านกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ ในกรอบ ASLOM และ 
นในเรื่องอาญา สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน อนุสัญญาอาเซียน

ASEAN Mini Apostille Convention) อนุสัญญาว่าด้วยการโอนตัว
ดล้อมทางทะเล รวมท้ังพัฒนาการ

ของกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายแม่แบบเก่ียวกับความปลอดภัยทางทะเล และการปรับปรุงกฎหมายการค้า ให้มีความสอดคล้อง

ประเทศสมาชิกรายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการจัดประชุมต่าง ๆ และนําเสนอโครงการจัดประชุมในอนาคต
ทราบถึงผลการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีด้านกฎหมาย

ALAWMM ครั้งท่ี ๙ เก่ียวกับการพัฒนา 
ปีท่ีผ่านมา มีการพัฒนากฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง

ให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา 
๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติกองทุน

ให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายของรัฐ พร้อมท้ังขอให้การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ
สด้านกฎหมายและการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมายควรมีความ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรองปลัดกระทรวงยุติธรรมของไทยได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับ H.E. Mr. Ket 
H.E. Mr. Nguyen Khanh Ngoc ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
าว ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทําร่วมกัน การสนับสนุนวิทยากรผู้เช่ียวชาญ

ลาว ในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
กระทรวงยุติธรรมเวียดนาม ในหว้ง

๒๕๕๘ ของกระทรวงสาธารณสขุ 
ดยอดความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ สรุปได ้ดังนี ้
ประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุม องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์กร

สุขภาพสัตว์โลก เห็นพ้องกันว่าการสร้างสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกเป็นเรื่องสําคัญ
ด้าน คือ การป้องกัน เฝ้าระวัง และตอบโต้ต่อโรคระบาดข้ามพรมแดน 

ข้อของวาระความมั่นคงด้านสุขภาพของโลกอย่างเต็มท่ี 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

                ๒. สาธารณรัฐเกาหลีได้สรุปบทเรียนการควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง สรุปว่าปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้สามารถควบคุมโรคได้ คือ (๑) การร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน (Whole government, whole society approach) 
(๒) การเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว และ (๓) การสร้างกลไกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                ๓. ทุกประเทศควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านระบาดวิทยาและการป้องกันควบคุมโรค เนื่องจาก
คนที่มีศักยภาพต้องใช้เวลาในการพัฒนา ไม่สามารถจัดการให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว การวางแผนความต้องการก าลังคนด้านการควบคุมโรค
จะต้องค านึงถึงการท างานทั้งในภาวะปกติและภาวะที่ต้องการก าลังคนเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก (surge capacity) การมีก าลังคนเพียงพอ
ส าหรับภาวะฉุกเฉินจึงเป็นประเด็นความมั่นคงของประเทศท่ีส าคัญด้วย 
                ๔. ระบบจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจะต้องสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว ทั้งทรัพยากรด้านการเงิน
และทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งหากระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเข้าถึงทรัพยากรได้ล่าช้า อาจท าให้การระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายแพร่ระบาดไปจนถึงระดับที่ควบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างรุนแรงได้ 
                ๕. บทเรียนประการหนึ่งที่ได้จากการระบาดใหญ่ของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก คือ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้าไปสู่ประเทศท่ีได้รับผลกระทบล่าช้า เนื่องจากขาดกลไกในการประสานงาน และการขาดก าลัง
สนับสนุน (surge capacity) ในระดับนานาชาติ ดังนั้น ประเทศพันธมิตรควรพิจารณาหากลไกการประสานงานที่เหมาะสม     
(หรือองค์กรมาท าหน้าที)่ เพื่อให้สามารถจัดการให้ความช่วยเหลือประเทศท่ีได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วต่อไป 
                ๖. ประเทศพันธมิตรได้รับทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องร่วมมือกันป้องกันเช้ือจุลชีพดื้อยา 
โดยประเทศต่าง ๆ เช่น สหราชอาณาจักรได้ประกาศให้การสนับสนุนด้านการเงินกับประเทศจ านวนหนึ่งในการจัดตั้งระบบเฝ้าระวัง
จุลชีพดื้อยาข้ึน นอกจากน้ี องค์การอนามัยโลกยังมีแนวคิดที่จะผลักดันประเด็นการป้องกันเช้ือจุลชีพดื้อยาเข้าสู่การพิจารณาของ
องค์การสหประชาชาติด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการเข้าร่วมการสัมมนา International Conference on Developing Sustainable and Inclusive  

Buddhist Heritage and Pilgrimage Circuits in South Asia's Buddhist Heartland 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมการสัมมนา International Conference on Developing Sustainable 

and Inclusive Buddhist Heritage and Pilgrimage Circuits in South Asia's Buddhist Heartland ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงธากา สาธารณรัฐบังกลาเทศ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
               ๑. การสัมมนา International Conference on Developing Sustainable and Inclusive Buddhist Heritage and 
Pilgrimage Circuits in South Asia's Buddhist Heartland มีผลประเด็นการสัมมนา คือ ให้รัฐบาลของแต่ละประเทศมีส่วนส าคัญ  
ในการผลักดันปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ ด้านการเข้าถึงสถานที่ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการศึกษาและฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายทางการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้       
ยังต้องอาศัยความร่วมมือในระดับรัฐต่อรัฐด้านการเช่ือมโยงระบบคมนาคมด้วย โดยผลจากการประชุมฯ ในครั้งนี้ จะถูกส่งให้กับ
ประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วม และแต่ละประเทศจะน าผลที่ได้ไปต่อยอดเพื่อด าเนินการต่อไป 
                ๒. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Setting direction for preparing a road map for the planning development 
and marketing of sustainable and inclusive cross boarder Buddhist tourism circuits and routes in South Asia” 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้น าเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมและสถานที่ทางพุทธศาสนาที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย 
ได้แก่ การสักการะพระธาตุประจ าปีเกิด วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ การสวดมนต์ข้ามปี การปฏิบัติธรรม 
ฝึกสมาธิ การนั่งวิปัสสนา รวมถึงการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนชาวไทย 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หารือทวิภาคีกับ H.E Mr. Rashed Khan Menon, MP 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยว บังกลาเทศ โดยมีประเด็นส าคัญคือ ขอให้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพุทธศาสนาในบังกลาเทศ และ Technical support จากไทยในด้านการท่องเที่ยว
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ รวมทั้งหารือทวิภาคีกับ H.E. Mr. Hasanul Haq Inu, MP รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูล
ข่าวสาร บังกลาเทศ โดยมีประเด็นส าคัญคือ (๑) ขอความร่วมมือในการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศ 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ (๒) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างไทยและบังกลาเทศ      
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว (๓) ให้ทุนฝึกอบรมด้าน Hotel Management, Coastal Management และ 
Tourism Management แก่เจ้าหน้าที่ของบังกลาเทศ และ (๔) ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้มีการเข้ามาถ่ายท าภาพยนตร์
ในบังกลาเทศ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมสมัยสามัญองค์การการท่องเที่ยวโลก คร้ังที่ ๒๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (21th UNWTO  

GENERAL  ASSEMBLY) 
     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมสมัยสามัญองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งท่ี ๒๑ (21st UNWTO GENERAL 
ASSEMBLY : GA) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ เมืองเมเดยิน สาธารณรัฐโคลอมเบีย ตามที่ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุม UNWTO GA ครั้งที่ ๒๑ มีประเด็นส าคัญ อาทิ (๑) มีสมาชิกใหม่จากซามัวและบาร์เบโดส (๒) รับรอง
ผลการเลือกตั้ง Executive Council (2015-2019) (๓) รับรองแผนริเริ่ม UNWTO QUEST และ Destination Management Organization 
Certification System (๔) รับรองให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น International Year of Sustainable Tourism for Development 
(๕) รับรองให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองวันท่องเที่ยวโลกอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (๖) รับรองให้กาตาร์เป็นเจ้าภาพ
จัดงานฉลองวันท่องเที่ยวโลกอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (๗) รับทราบการน าเสนอร่างอนุสัญญา UNWTO Convention 
on the Protection of Tourists and Tourism Service Providers (๘) รับทราบรายงานของคณะกรรมการโลกด้านจริยธรรม
ด้านท่องเที่ยว (World Committee on Tourism Ethics) เกี่ยวกับการด าเนินการส่งเสริม Global Code of Ethics for Tourism   
(๙) รับทราบการน าเสนอองค์การระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ (๑๐) รับทราบการลงนามความตกลงจัดตั้ง
ส านักงานระหว่าง UNWTO กับรัฐบาลสเปน (๑๑) รับทราบช่องทางใหม่ ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบ digital 
media และ (๑๒) เร่งรัดขอให้ประเทศท่ียังไม่ได้ให้สัตยาบัน Amend Statutes and 1947 Convention on the Privileges and 
Immunities of the Specialized Agencies ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เป็นต้น 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวของโคลอมเบีย มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ (๑) การส่งเสริม 
พัฒนา และเพิ่มความร่วมมือด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (๒) ส่งเสริมทางการตลาด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเน้นด้านสปา การวิจัยและการพัฒนา และ (๓) แลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และจัดตั้งคณะท างานร่วม
เพื่อให้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติ 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยว
ของเกาหลีในประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ 
                ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวร่วมกับเลขาธิการ  UNWTO ผู้บริหารระดับสูงจาก
สมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Pacific Asia travel Association : PATA) และผู้บริหารจากสภาการเดินทาง
และการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council : WTTC) เพื่อเน้นย้ าความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยและการดูแล
นักท่องเที่ยวของไทย 
                ๕. การประชุม Executive Council ครั้งที่ ๑๐๒ ที่ประชุมได้เลือกตั้งประธานและรองประธานคนที่ ๑ และ ๒ 
(ระยะเวลา ๑ ปี) คือ อียิปต์ โครเอเชีย และคองโก ตามล าดับ รวมทั้งเห็นชอบให้ยกเลิกการจัดงานฉลองวันท่องเที่ยวโลกที่บูร์กินาฟาโซ 
เนื่องจากสถานการณ์รุนแรงทางการเมือง จึงขอให้แต่ละประเทศเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลกในประเทศของตน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันท่ี ๑๖ ถึงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. การเข้าเยี่ยมค านับนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความใกล้ชิด
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้านความมั่นคง ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้กล่าวช่ืนชมไทย
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานอาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงที่ผ่านมาก่อนที่สาธารณรัฐสิงคโปร์จะได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ โดยสาธารณรัฐสิงคโปร์จะสานต่อสิ่งที่ไทยด าเนินการไว้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์จะประสบความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน พร้อมท้ังยินดีสนับสนุนและร่วมมือกับสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของภูมิภาคต่อไป 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

                ๒. การเข้าเยี่ยมค านับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงความสัมพันธ์
และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศ ทั้งเรื่องการฝึก การศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน 
การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อน ามาซึ่งความสงบสุขของภูมิภาค 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อ เข้ารับฟัง
การบรรยายสรุป และกรมทหารราบท่ี ๒๑ รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี เพื่อชมการสาธิตทางทหาร 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเขา้ร่วมเปน็สมาชกิในสถาบนัเพ่ือการพัฒนาที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute - GGGI)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global 
Green Growth Institute-GGGI) 
                    ๑.๒ เห็นชอบสัญญาในการจัดตั้งสถาบัน GGGI โดยมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย 
                          ๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศก าลังพัฒนา ประเทศเกิดใหม่ และ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนและเผยแพร่กระบวนทัศน์ใหม่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก าหนดเป้าหมายลักษณะ
ส าคัญของประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ โดยความร่วมมือกันระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา 
และภาครัฐและเอกชน 
                          ๑.๒.๒ กิจกรรม : สนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ด้วยการสร้างขีดความสามารถ    
ในการออกแบบและด าเนินการตามแผนการเจริญเติบโตสีเขียวในระดับชาติ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น อ านวยความสะดวกให้มีความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
                          ๑.๒.๓ สมาชิกภาพ : รัฐจะเป็นสมาชิกของสถาบัน GGGI โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาในการจัดตั้งสถาบัน GGGI 
และให้สัตยาบัน โดยการจัดส่งตราสารแบบของการเข้าร่วมของสถาบัน GGGI ให้กับสถาบัน GGGI จะมีผลบังคับใช้วันที่สามสิบ
หลังจากการฝากตราสารฯ ให้กับผู้อ านวยการใหญ่ส านักเลขาธิการในฐานะผู้เก็บรักษาสัญญา 
                          ๑.๒.๔ การเงิน : สถาบัน GGGI จะได้รับแหล่งการเงินจากการให้เงินสนับสนุนโดยสมัครใจจากสมาชิก 
(ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าสมาชิก) 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าและส่งมอบตราสารแบบของการเข้าร่วมของสถาบัน  GGGI 
ต่อผู้อ านวยการใหญ่ของส านักเลขาธิการ ในฐานะผู้เก็บรักษาสัญญา 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ค านิยามสมาชิกใน Article 3 DEFINITIONS ได้แสดงลักษณะของสมาชิก ๒ ประเภท คือ Contributing member (สมาชิกที่สนับสนุน
ด้านการเงิน) และ Participating member (สมาชิกที่เข้าร่วม) โดยใช้การตัดสินใจของสมัชชา (Assembly) หรือ สภา (Council) 
ประกอบกับเนื้อหาใน Article 12 FINANCE ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการให้สมาชิกให้เงินสนับสนุนรายปีโดยสมัครใจ ดังนั้น 
การพิจารณาจึงต้องให้ครอบคลุมถึงงบประมาณในการสนับสนุนด้านการเงินแก่สถาบัน GGGI และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมควรหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาขอบเขตความร่วมมือท่ีเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน คร้ังท่ี ๑๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ เพื่อเป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับงานระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในความมีเสถียรภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจและทางสังคม วัฒนธรรมของประเทศไทยต่อประชาคมอาเซียน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรั บในการเป็นศูนย์กลาง    
การประชุมและการจัดงานต่าง ๆ ทั้งในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและระดับนานาชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยส่วนของงบประมาณส าหรับการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงาน   



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

ที่เกี่ยวข้องจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และภารกิจพื้นฐาน รวมถึงเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะก าหนดขึ้นต่อไป ทั้งนี้      
การเป็นเจ้าภาพงานดังกล่าวควรค านึงถึงการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องด้วย และให้ใช้จ่ายงบประมาณ
ในลักษณะที่ประหยัด คุ้มค่า โดยการด าเนินการทุกข้ันตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานประสานงานกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษา
เพื่อต่อยอดศักยภาพแรงงานไทยในตลาดต่อไปและให้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน
อาเซียนด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจ

ลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ มีสาระส าคัญเพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคคลที่ถือหนังสือ
เดินทางทูตและราชการของแต่ละฝ่ายในการเดินทางเข้า-ออก เดินทางผ่านและพ านักอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ต้องขอรับ
การตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วันนับจากวันเดินทางเข้ามา รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสมาชิกในคณะผู้แทนทางการ
ทูตหรือในสถานท าการกงสุลหรือเป็นผู้แทนประจ าองค์การระหว่างประเทศในดินแดนของอีกฝ่ายด้วย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ 
                    ๑.๓ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายเซอร์เบียเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับ
ต่อไป 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย 
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘      
(เรื่อง การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเบลารุสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา
ตามหนังสือเดินทางทูตและราชการ) ที่มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปด าเนินการจัดกลุ่มประเภทหนังสือเดินทางและ
ตรวจสอบการให้สิทธิในการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแต่ละประเภทให้ชัดเจนและเป็นไปตามหลักการต่างตอบแทน
กับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงการให้สิทธิที่เหมาะสมและน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป 
รวมทั้งให้เร่งรัดระบบการยื่นขอวีซ่าผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Electronic Visa) ให้แล้วเสร็จก่อนปลายปี ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิผล (Vientiane Declaration on Partnership for Effective Development Cooperation) มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริม
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ให้มี  
การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยส่งเสริมการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแนวทาง 
การพัฒนาและการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ สปป.ลาว หลุดพ้นจาก



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

การเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งร่างปฏิญญาดังกล่าวเป็นเอกสารที่ใช้ขับเคลื่อนการท างาน และใช้เป็นผลของการประชุม 12th 

High-Level Round Table Meeting 2015 (HL RTM) 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย
เข้าร่วมการประชุม HL RTM ครั้งที่ ๑๒ และร่วมลงนามในปฏิญญาดังกล่าว ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเกษตร

แห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงประมงและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. เห็นชอบให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับ
กระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงประมงและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับใบรับรองการจับสัตว์น้ าหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าได้มาจาก
การประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้   
คู่ภาคีมั่นใจว่าจะมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงควรด าเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และให้มีการใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้วัสดุชีวภาพระหว่างกัน ส าหรับการแลกเปลี่ยนวัสดุชีวภาพ 
เชื้อพันธุกรรมและดีเอ็นเอ (พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) เฉพาะเพื่องานวิจัยและวิชาการ ซึ่งด าเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ เพื่อ
ปกป้องทรัพยากรชีวภาพของประเทศ และเกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในประเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหารือแนวทางหรือท่าทีในการสร้างความร่วมมือกับ
สาธารณรัฐฟิจิทั้งในฐานะของการเป็นแหล่งวัตถุดิบและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมประมง 
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญของสาธารณรัฐฟิจิ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป
ด้วย 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

                ๓. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
ทั้งสองฉบับดังกล่าว 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าส าหรับการหารือกับกัมพูชา ซึ่งมีประเด็นที่จะ
ผลักดัน คือ (๑) การตั้งเป้าหมายการค้าสองฝ่ายให้ขยายตัวร้อยละ ๓๐ ต่อปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓) (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทยและกัมพูชา (๓) ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในสินค้าเกษตร 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

(๔) ความร่วมมือในการเช่ือมโยงระหว่างกัน (๕) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (๖) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา (๗) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และ (๘) ความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และอื่น ๆ และ
มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade 
Committee : JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๕ ในระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์
พิจารณาประเด็นการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการเช่ือมโยงระหว่างกันโดยการเปิดด่านชายแดนด้วยความรอบคอบ 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
                ๒. หากในการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็น  
อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับกัมพูชา 
โดยไม่มีการจัดท าเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้กระทรวงพาณิชย์และคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเพิ่มเติม
ดังกล่าวด้วย 
                ๓. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม JTC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๕ 
รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 
                ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า หากในการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ จะมีการจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ 
ก็จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนการท าความตกลงนั้นตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และหากความตกลงดังกล่าวมีเนื้อหาที่เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศก็จะเข้าข่ายลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (COP 21) และการประชุม  
รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๑ (CMP 11) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. รับทราบองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (The 21st Session of the Conference of the Parties to the UNFCCC : COP 21) และการประชุม
รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๑ (The 11th session of the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to 
the Kyoto Protocol : CMP 11) โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอขออนุมัติองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทย
ให้เป็นไปตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (เรื่อง การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ) 
ต่อไปด้วย 
                ๒. เห็นชอบกรอบท่าทีการเจรจาของไทยส าหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (COP 21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๑ (CMP 11) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ าท่าทีในการเจรจาฯ ว่า ไทยไม่สามารถสนับสนุน
พันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเด็นเกี่ยวกับก๊าซมีเทนท่ีเกิดขึ้นจากภาคการเกษตรได้ เนื่องจากภาคการเกษตรของไทย  
มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาชนบท การลดความยากจน และเป็นวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่  
ในประเทศ 
                ๓. กรณีมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากท่าทีการเจรจาฯ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding)        
ต่อประเทศไทย หากไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นดุลยพินิจของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณาจนสิ้นสุดการประชุมฯ โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ในการพัฒนาเศรษฐกิจ



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

ของโลกอย่างยั่งยืน ควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส่งผลต่อความเช่ือมโยงระหว่างมิติความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ า อาหาร 
และพลังงาน (Water-Food-Energy Security Nexus) รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ และก าหนดท่าที    
การเจรจาในการประชุมในเวทีต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศ นอกจากนี้ หากในการประชุมจะมีการจัดท าความตกลงระหว่างรัฐภาคี ก็จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อน
การท าความตกลงนั้นตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
หากความตกลงดังกล่าวมีเนื้อหาที่เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเข้าข่ายลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง การเข้าร่วมรับรองและลงนามในปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ (New York Declaration on Forests) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมรับรองปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ (New York Declaration on Forests) 
ในการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โดยปฏิญญา
ดังกล่าวมีเป้าหมายระดับสูงเพื่อหยุดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) และก าหนดให้ประเทศที่เข้าร่วม
ลงนามในปฏิญญาฯ ลดอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ลงให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งภายในปี ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ส่งเสริมการฟื้นฟู
สภาพป่าไม้และพื้นท่ีเพาะปลูก รวมทั้งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภายใต้กรอบการด าเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และให้
กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นภาคีในปฏิญญาดังกล่าวต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมรับรองและลงนามในปฏิญญาดังกล่าวแล้ว ควรปรับกรอบแนวทางด าเนินงาน
โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับปฏิญญาฯ โดยให้ความส าคัญของการรักษาพื้นที่ป่าเป็นหลักมากยิ่งขึ้น
กว่าเดิม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจในโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่า 
เพื่อให้ลดความขัดแย้งและน าไปสู่ความร่วมมือในการรักษาพื้นที่ป่าที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง การลงนามเอกสาร Statement of Intent between the Government of Japan and the Government of 

the Kingdom of Thailand on High Level Joint Commission และเอกสาร Memorandum of Intent on 
Human Resource Development in the Mekong Sub-Region between the Government of the  
Kingdom of Thailand and the Government of Japan 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสาร Statement of Intent between the Government of Japan and the Government 
of the Kingdom of Thailand on High Level Joint Commission เป็นเอกสารเชิงนโยบายส าหรับการตั้งกลไกการหารือระดับสูง
ด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และเอกสาร  Memorandum of Intent on Human Resource 
Development in the Mekong Sub-Region between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government 
of Japan เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของไทยและญี่ปุ่นที่จะร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง มีวัตถุประสงค์
เพื่อใหม้ีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะฝีมือแรงงานในสาขาอุตสาหกรรมหลัก พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และให้  SMEs 
สามารถเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและโลกได้ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสาร Statement 
of Intent between the Government of Japan and the Government of the Kingdom of Thailand on High Level Joint 
Commission 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสาร Memorandum of 
Intent on Human Resource Development in the Mekong Sub-Region between the Government of the Kingdom of 
Thailand and the Government of Japan 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าในเอกสารทั้งสองฉบับในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ใ ห้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น เช่น การให้
สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเพิ่มเติม โดยให้สนับสนุนและเช่ือมโยงกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)      
ในประเทศ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและ
ญี่ปุ่นต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง การเข้าร่วมการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังที่ ๒๓ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การประชุมสุดยอดอาเซียน 

คร้ังท่ี ๒๗ และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ของนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการเข้าร่วมการประชุม ของนายกรัฐมนตรี สรุปได้ 

ดังนี ้
                ๑. การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที ่๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
                    ๑.๑ สาระส าคัญของการประชุมแบ่งเป็น ๒ วาระ 
                          ๑.๑.๑ วาระที่ ๑ : การเติบโตอย่างครอบคลุม (Inclusive Growth) ผ่านเศรษฐกิจที่บูรณาการ ฝ่ายไทย
ได้ผลักดันประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (๒) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่ง   
ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดท าความตกลงการค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Agreement for Asia-Pacific : FTAAP) 
(๓) การสร้างความเข้มแข็งจากภายในของแต่ละเขตเศรษฐกิจโดยการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และ (๔) การเติบโตโดยก้าวเดินหน้า    
ไปพร้อมกัน 
                          ๑.๑.๒ วาระที่ ๒ : การเติบโตอย่างครอบคลุมผ่านชุมชนที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น ฝ่ายไทยได้เสนอประเด็น   
ต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๒) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๓) การสร้างสังคมที่เท่าเทียมและไม่ทอดทิ้งผู้ด้อยโอกาส และ (๔) การเตรียมรับมือกับ
ความท้าทายในอนาคต เช่น ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
                    ๑.๒ การประชุมเอเปคครั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญ คือ การสร้างโอกาสเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง ภายใต้แนวคิด “การเติบโตอย่างครอบคลุม หรือ Inclusive Growth” โดยฝ่ายไทยได้น าเสนอปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทย ในฐานะประธานกลุ่ม G77 จะผลักดันวาระ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็มที่  
                    ๑.๓ นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับผู้น าปาปัวนิวกินี สาธารณรัฐโคลอมเบีย สหพันธรัฐรัสเซีย เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง และสาธารณรัฐเปรู และได้พบปะสนทนากับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายืนยันว่า 
ยินดีที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งได้หารือกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance)    
ในประเด็นความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และความร่วมมือระดับประชาชน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์
ของกลุ่ม Pacific Alliance โดยในปี ๒๕๕๙ จะปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนกับกลุ่มดังกล่าว และได้หารือกับ
ผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council : ABAC) ถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และผู้ประกอบการรายย่อย 
                ๒. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๗ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

                    ๒.๑ ผู้น าทั้ง ๑๐ ประเทศได้ประกาศเจตนารมณ์แสดงความพร้อมจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ   
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมอาเซียน   
ทั้งสามเสา (ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน) 
ระยะ ๑๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ประชุมกับประเทศคู่เจรจาที่มีบทบาทส าคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินเดีย และสหประชาชาติ โดยได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐอเมริกาและประเทศนิวซีแลนด์ด้วย 
                          ในโอกาสนี้ ประเทศไทยได้ผลักดันทิศทางประชาคมอาเซียนให้มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนทุกคน
ก้าวหน้าไปด้วยกัน และทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนร่วมกัน โดยจะแสวงหาความร่วมมือเพื่อรับมือ
กับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวและการเช่ือมโยงในภูมิภาค อาทิ ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ยาเสพติด อาชญากรรม
ข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติ การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปกติ และอาชญากรรมออนไลน์ รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเอกภาพ     
และความแข็งแกร่งจากภายในของอาเซียน เพื่อให้อาเซียนสามารถเป็นแกนกลางในภูมิภาคในการรับมือกับประเด็นท้าทายต่าง ๆ 
ทั้งในและนอกภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
                    ๒.๒ นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรี
เวียดนามและนายกรัฐมนตรีอินเดีย นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสิงคโปร์ด้วย 
  

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  รายงานการปฏิบัติภารกิจต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานเกี่ยวกับการเดินทางไปประชุมร่วมกับ United Nations 
World Tourism Organization (UNWTO) ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และการร่วมงาน 
World Travel Mart ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การเปิดตลาดเอเชียใต้ บังกลาเทศ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองพุทธ องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) 
ได้เสนอแนวคิดเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเอเชียใต้กับอาเซียน เส้นทางพุทธศาสนาระหว่างสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา ราชอาณาจักรเนปาล ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ไปสู่อาเซียน เนื่องจาก     
มีประชากรนับถือศาสนาพุทธเป็นจ านวนมาก เป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยวให้แก่เอเชียใต้และการท่องเที่ยวแนวพุทธศาสนา     
ซึ่งเป็นตลาดที่มีคุณภาพของประเทศไทยและอาเซียน 
                    ๑.๒ การพัฒนาตลาดยุโรป สหราชอาณาจักร โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ (๑) สร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่   
โดยเจาะตลาดเมืองรอง เช่น แมนเชสเตอร์ และเบอร์มิ่งแฮม เป็นต้น และ (๒) รักษานักท่องเที่ยวท่ีมาซ้ าโดยน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ กิจกรรมใหม่ ๆ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้น าเสนอ ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาดเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นกลุ่มเมืองที่มีเสน่ห์ 
มีอัตลักษณ์ และวิถีท้องถิ่นที่น่าสนใจ รวมทั้งแนะน ากิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวส าหรับผู้หญิง 
(Ladies Destination) 
                    ๑.๓ การรีแบรนด์การท่องเที่ยวไทย โดยเน้นจุดขายที่แท้จริงในการดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวประเทศไทย 
คือ ความเป็นมิตรและการท่องเที่ยววิถีไทย ทั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวโลโก้ใหม่ของ Amazing Thailand เป็นรูปดวงตา รอยยิ้ม และ
สีสันสดใส เพื่อสะท้อนถึงมิตรภาพความเป็นเพื่อนแท้ของคนไทย 
                    ๑.๔ เปิดตัวสินค้าใหม่ ได้แก่ (๑) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา “Sport Tourism” เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น Sport 
Destination ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และเป็นการออกตัวสินค้าการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในงาน
ระดับโลก World Travel Mart โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยน าเสนอโอกาสในการท่องเที่ยว   
เชิงกีฬาแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจกีฬาให้มาเล่นกีฬาหรือมาชมกีฬาในประเทศไทย และ (๒) การเสนอแหล่งท่องเที่ยวเพื่อผู้หญิง 
“Ladies Journey” โดยมีการเสนอสินค้าท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงท างานที่มีแนวโน้ม
การใช้จ่ายสูงกว่าผู้ชาย มีการเช่ือมโยงสินค้าที่เหมาะกับผู้หญิง ได้แก่ การเสริมความงาม สปา สอนท าอาหารไทย สอนร าไทย   
สอนมวยไทย สอนนั่งสมาธิในวัด และพาไปแหล่งซื้อของโดยเฉพาะหัตถกรรมไทย เป็นต้น 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องศึกษา
และก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวท้ังทางบก ทางอากาศ และทางทะเล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนและก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศในระยะยาว 



 

 

 

นโยบายท่ี 

๓ 

การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม 

และการสรางโอกาสการเขาถึง 

บริการของรัฐ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั งแต่

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก      
๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๓ ล้านบาท โดยให้ส านักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ออกไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจ าทาง ด าเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยรัฐ
รับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจ าทางธรรมดา จ านวน ๘๐๐ คันต่อวัน ใน ๗๓ เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงิน จ านวน ๑,๕๙๙ ล้านบาท 
                     ๑.๒ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟช้ัน ๓ ด าเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยรัฐรับภาระ
ค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟช้ัน ๓ เชิงสังคม จ านวน ๑๖๔ ขบวนต่อวัน และรถไฟช้ัน ๓ ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์ จ านวน    
๘ ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงิน จ านวน ๕๐๔ ล้านบาท 
                ๒. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ และกระทรวงคมนาคมเร่งรัด
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่) ให้แล้วเสร็จและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเริ่ม
ด าเนินการตามมาตรการใหม่ได้ภายในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง การขออนุมัติจ าหน่ายหนี สูญเงินทุนหมุนเวียนโครงการไทย–เยอรมัน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอการจ าหน่ายหนี้สูญเงินทุนหมุนเวียนโครงการไทย -เยอรมัน ณ วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยไม่ขอเงินชดเชยจากรัฐบาล ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๗,๖๒๔,๕๒๔.๖๓ บาท ตามรายละเอียด ดังน้ี 
                    ๑.๑ จ าหน่ายดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง จ านวน ๑๐ แห่ง ลูกหนี้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 
จ านวน ๑๖๑ ราย เป็นเงิน ๓,๘๔๕,๖๗๓.๒๑ บาท 
                    ๑.๒ จ าหน่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง จ านวน ๖ แห่ง ลูกหนี้สมาชิกนิคมสร้าง
ตนเอง จ านวน ๓๕๙ ราย เป็นเงิน ๓,๗๗๘,๘๕๑.๔๒ บาท (เงินต้น ๑,๖๒๒,๑๒๙.๑๐ บาท และดอกเบี้ย ๒,๑๕๖,๗๒๒.๓๒ บาท) 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในภาพรวมอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป รวมทั้งประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการช าระหนี้คืนและ
ป้องกันปัญหาหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังเร่งด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ในการปรับปรุงมติ   
สภาบริหารคณะปฏิวัติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เกี่ยวกับเรื่องจ าหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี แล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วต่อไป 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๗ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ และ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการมาตรการ

ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลในส่วนท่ีก าหนดให้จังหวัดส่งรายละเอียดโครงการให้ส านักจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘ จาก 
“ภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘” เป็น “ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘” 
                 ๑.๒ แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลในส่วนที่ก าหนดให้เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ จาก “ภายในวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๙” เป็น “ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙” 
             ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นว่า สมควรที่กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการ และมาตรฐาน ตามที่เคยด าเนินการมาก่อนนี้แล้ว โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการและประชาชนในพื้นที่ท่ีจะได้รับเป็นส าคัญ รวมทั้งเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎหมายล าดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๕ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม ๕ ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี ้
             ๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการหรือลูกจ้างที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. ....   
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจ้างตามมาตรา ๔(๖) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจ้างตามมาตรา ๔(๖) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒)    
พ.ศ. ๒๕๔๙ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

                ๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                ๓. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพแก่ผู้ประกันตนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพแก่ผู้ประกันตน    
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
                ๔. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุ
สุดวิสัย พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจาก   
มีเหตุสุดวิสัย 
                 ๕. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส าหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็น
ผู้ประกันตน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส าหรับบุคคลซึ่งสมัคร
เข้าเป็นผู้ประกันตน 
 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
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                   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  รายงานผลการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้จัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดหลักคือ การก้าวข้ามขีดจ ากัดเพื่อมุ่งสู่สหัสวรรษแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
และเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของประชากรให้พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งประชาคมนานาชาติต่อไป 
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ ครู คณาจารย์ ผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินอภิมาน ศูนย์เครือข่าย สมศ. 
และบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในการปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาไทย” และศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อ านวยการ สมศ. เป็นวิทยากรน า      
ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ก้าวข้ามขีดจ ากัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ” ในส่วนของการประชุมวิชาการระดับชาติ มีจ านวน ๕๕ เรื่อง 
มีวิทยากรและผู้ด าเนินรายการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๐๖ คน ส าหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICQA 2015)        
มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ จ านวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ TWAEA ABEST21 และ NTS-Pakistan          
มีผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนานาชาติร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย จ านวน ๖ เรื่อง และมีการน าเสนอผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา จ านวน ๘ เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๒๐ คน จาก ๑๖ ประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ในภาพรวมของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นกว่า ๑๓,๓๔๖ คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 
นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต-นักศึกษา และครู-อาจารย์ทั่วประเทศ 
                ๒. ให้ สมศ. พิจารณาทบทวนแนวทางประเมินผลคุณภาพการศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาร่วมด าเนินการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ ให้เน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับ
นักเรียนเป็นหลักและมีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้วย 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการ

ในตราสารจัดต้ัง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้ งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการ   

และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดท่ีดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการและการข อ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๐ 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
  

 ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง การก าหนดมาตรการเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการก าหนดมาตรการเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด 
“เทิดวัฒนธรรมประเพณี สืบทอดวิถีแห่งปวงประชา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเที่ยวไทย ปลอดภัยวันลอยกระทง” ตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                ๑. มาตรการการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยยังคงรักษาประเพณีที่ดีงามของไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
                ๒. มาตรการห้ามไม่ให้มีการจ าหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานที่จัดงานเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท    
การล่วงละเมิดทางเพศ และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 
                ๓. มาตรการลอยกระทงไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และรณรงค์
ให้ใช้กระทง ๑ ครอบครัวหรือ ๑ กลุ่ม ต่อ ๑ กระทง เพื่อลดจ านวนขยะหลังวันลอยกระทง 
                ๔. มาตรการกวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ า พร้อมกับอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางให้แก่ประชาชน 
                ๕. มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อป้องกันภัยจากอาชญากรรม และอันตราย
จากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมลอย และโคมควัน โดยขอให้ปล่อยโคมลอย หลังเวลา ๒๑.๐๐ น. ในช่วงเทศกาล
ลอยกระทงเท่านั้น และห้ามปล่อยโคมบริเวณพื้นที่ปลอดภัยโดยรอบสนามบิน 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
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                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญให้มีการควบคุมก ากับดูแลการด าเนินกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม 
หรือกิจการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้การด าเนินกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีมาตรฐานอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. มอบให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ไปพิจารณาด าเนินการปรับปรุง
บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยสถานบริการเพื่อก าหนดการยกเว้นไม่ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการกับสถานประกอบการ    
เพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... เพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  ขออนุมัติโครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการโครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาชาติ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ในการพัฒนาการ
ให้บริการ และสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรทางการแพทย์ สามารถสร้างบัณฑิตที่มีพหุศักยภาพสามารถ   
ท าให้สังคมไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ในส่วนของงบประมาณส าหรับการด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณที่อนุมัติในหลักการให้ด าเนินโครงการภายในกรอบวงเงิน ๑,๗๔๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ใช้จ่าย
จากเงินงบประมาณ จ านวน ๑,๒๑๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ จ านวน ๕๒๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจัดการบริการสุขภาพในเขต
สุขภาพด้วย และในการด าเนินโครงการดังกล่าวจะต้องด าเนินการในลักษณะบูรณาการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนและ    
ทางราชการจะได้รับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเชิงบูรณาการอย่าง ยั่งยืน และให้
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความพร้อม ความจ าเป็นและเหมาะสมที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณต่อไป       
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  การท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน (National 

Beneficiary Registration Center) ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควบคุมดูแลส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการท าหนา้ที่
เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน (National Beneficiary Registration Center) 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

                ๒. ให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาล
ของบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงผู้ใช้สิทธิร่วมให้แก่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลในการบริหาร
จัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน 
                ๓. กรณีที่ขอความเห็นชอบให้มีคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน 
โดยให้เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน น้ัน ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
                ๔. ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรให้หน่วยงานกลางดังกล่าว
ท าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลจากทุกระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่สามารถรวบรวมข้อมูลสิทธิ    
ได้จากทุกแหล่ง สามารถตรวจสอบวิเคราะห์และด าเนินการให้ถูกต้องได้ตามสิทธิพื้นฐานในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และควรเป็น
หน่วยงานเดียวกับ National Clearing House และหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสุขภาพระดับชาติ (National Health 
Information Center) ด้วย นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย และการมีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest) 
กับภารกิจข้างต้น ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ  า  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ

เพื่อก าหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้มีความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพของสัตว์และวตัถุประสงค์ของการเลีย้งสัตว์
แต่ละชนิด เพื่อให้เจ้าของสัตว์ปฏบิัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ และให้
ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วย    

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้
การท าลายสัตว์ท่ีเป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด 
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้การท าลายสิ่งของท่ีมีเชื อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื อโรค
ระบาด พ.ศ. ....) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้การท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็น
โรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้การท าลายสิ่งของที่มี
เชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด พ.ศ. .... จ านวน ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดค่าชดใช้การท าลาย
สัตว์ท่ีเป็นโรคระบาดหรือมเีหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ท่ีเป็นพาหะของโรคระบาด และก าหนดค่าชดใช้



                  สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

การท าลายสิ่งของที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง มาตรการ
ในการก ากับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ) โดยเคร่งครัดด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านราชอาณาจักรซ่ึงสัตว์หรือ
ซากสัตว์ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน

ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เร่ือง  แผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๘ ของกระทรวง

คมนาคม  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแผนอ านวยความสะดวกและปลอดภยั รองรบัการเดนิทางของประชาชน

ช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๘ ระยะด าเนินการ วันท่ี ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีเป้าหมายเพื่อบริการที่ดี เกิดความปลอดภัย 
แก้ไขปัญหาการเดินทางและบรรเทาทุกข์ ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว โดยแผนอ านวย
ความสะดวก ประกอบด้วย (๑) การอ านวยความสะดวกการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ การอ านวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน 
การขนส่งและการจราจรทางน้ า การจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่าเรือ สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน และอาคารผู้โดยสาร 
สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า และการอ านวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร (๒) แผนงานบริหารด้านความปลอดภัย (๓) มาตรการ
ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและโคมควันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และ (๔) การรายงานผล   
การปฏิบัติและการประเมินผล 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 
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              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการตามประเด็นส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๕๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการตามประเด็นส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการ

ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ 
ดังนี ้
             ๑. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาพรวมการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ เบิกจ่ายได้ 
๑๑,๕๑๐.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๒ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นไตรมาส    
ที่ ๔ จ านวน ๓๗๑.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๔ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร 
                ๒. การเจรจาหรือท าความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ การเจรจาภายใต้กรอบอาเซียน การเจรจาภายใต้กรอบ  
การจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA)  การเจรจาภายใต้กรอบเอเปค การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade 
Committee : JTC) และการหารือทวิภาคี 
                ๓. การแก้ไขปัญหาราคาข้าวและการระบายข้าว ได้ขยายตลาดการส่งออกข้าวไปยังประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อ
เพิ่มช่องทางการระบายข้าว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการ การท าสัญญาให้รัดกุมและก าหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อข้าวเปลือก
จากเกษตรกร 
                ๔. การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ก าลังออกตามฤดูกาล มีการจัดตั้งศูนย์การช่วยเหลอืผลติผลทางการเกษตร
ระดับจังหวัด ดูแลราคาและบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดตามฤดูกาล และส่งเสริมการแข่ งขันและขยายตลาดส่งออกไปยัง
ภูมิภาคอื่น ๆ โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้รักษาคุณภาพ ความสดใหม่ได้นาน 
                ๕. การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SMEs) 
ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs Pro-active) สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจ (Entrepreneurship) สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี (Standard and 
Governance) และสร้างโอกาสการตลาดและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ (Marketing and Networking) 
                ๖. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าครองชีพ 
การลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน และการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ๒ (จังหวัดอุบลราชธานี  ยโสธร ศรีสะเกษ และอ านาจเจริญ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ (จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอ านาจเจริญ) เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อติดตามความคืบหน้า
ผลการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนของรัฐบาลในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ตามความต้องการและมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
                ๒. เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ รวมทั้งรายงาน
ผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป โดย 
                    ๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวนรายละเอียดและกรอบวงเงินคงเหลือตามมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับต าบล วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ า
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

                    ๒.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ. จังหวัด ตามโครงสร้างใหม่
ที่ได้หารือร่วมกับภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว และให้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง 
                    ๒.๓ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลการด าเนิน
โครงการธนาคารข้าว เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนกู้ไปประกอบอาชีพ และสามารถน าผลผลิตทางการเกษตร
อย่างอื่นมาช าระคืนได้ในมูลค่าราคาที่เท่าเทียมกัน อย่างทั่วถึง 
                    ๒.๔ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายถนนเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด
และภูมิภาคให้เป็นถนน ๔ ช่องทาง และเช่ือมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเหมาะสม 
                    ๒.๕ มอบหมายให้กระทรวงพลังงานรับไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก    
ที่อยู่ในแนวระบบสายส่ง และด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
                    ๒.๖ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปพิจารณาจัดโซนนิ่งพื้นที่อุตสาหกรรมโดยเน้นการเป็นเมื อง
อุตสาหกรรมสีเขียว และให้ติดตามผลการขออนุญาตตั้งโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
                    ๒.๗ ในกรณีที่กลุ่มจังหวัดฯ จะเสนอโครงการพัฒนา ให้จัดท าข้อเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยให้มีการ
พิจารณากลั่นกรองร่วมกันกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย และน าเสนอไปยังคณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลางต่อไป 
                    ๒.๘ ขอความร่วมมือภาคเอกชนท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การด าเนิน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลตามแนวทาง “ประชารัฐ” หรือ การสร้างความเข้มแข็งไปพร้อมกัน (Stronger Together) 
โดยเฉพาะการจดทะเบียนนิติบุคคลของ SMEs เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๘ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ ๒.๙ 
ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ ๑.๗ 
ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๑.๖ ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ ๑.๐ 
การลงทุนรวมลดลงร้อยละ ๑.๒ โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องร้อยละ ๑๕.๙ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
ลดลงร้อยละ ๖.๖ ด้านภาคต่างประเทศ การส่งออกสินค้ามีมูลค่า ๕๔,๒๒๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๔.๗ โดยปริมาณ    
การส่งออกลดลงร้อยละ ๑.๘ และราคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ ๒.๙ ส่วนการน าเข้าสินค้ามีมูลค่า ๔๔,๖๐๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ลดลงร้อยละ ๑๔.๕ ด้านการผลิต สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาก่อสร้างขยายตัวในเกณฑ์ดี สาขาบริการอื่น ๆ ขยายตัว
ต่อเนื่อง สาขาอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น ในขณะที่สาขาเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งและเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส าหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตรา
การว่างงานยังอยู่ในระดับต่ าร้อยละ ๐.๙ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ -๐.๘ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ๒๒๔,๐๑๐ ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๘ ของ GDP 

                 ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๒.๙ ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๐.๙     
ในปี ๒๕๕๗ โดยการส่งออกและการผลิตภาคเกษตรทั้งปีมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงมากกว่าท่ีคาดไว้ แต่มีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม
จากจ านวนนักท่องเที่ยวท้ังปีท่ีคาดว่าจะสูงกว่า ๓๐ ล้านคน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของภาครัฐ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่า
การส่งออกสินค้าทั้งปีจะลดลงร้อยละ ๕.๐ การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๐ และร้อยละ ๔.๖ อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -๐.๘ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๖.๓ ของ GDP ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๙ คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ ๓.๐-๔.๐ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (๑) การเร่งขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (๒) แรงขับเคลื่อนจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (๓) การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลกและราคาส่งออก (๔) แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาทซึ่งจะ
ช่วยให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทขยายตัวเร่งขึ้น (๕) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของราคาสินค้าเกษตรตามแนวโน้มการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก (๖) ราคาน้ ามันที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ า ซึ่งจะสนับสนุนอ านาจซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจ และ
เอื้ออ านวยต่อการด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง และ (๗) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  การก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบการก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
เบื้องต้นไว้จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์กับรายการค่าด าเนินการภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย
แผนงานรวมทั้งสิ้นจ านวน ๕๐ แผนงาน 
                    ๑.๒ ก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณเชิงในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่ระดับยุทธศาสตร์ และ
ก าหนดแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่เป็นจุดเน้นของยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จ านวน ๒๕ แผนงาน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและ     
ไม่ซ้ าซ้อน 
                    ๑.๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๖ คณะ เพื่อพิจารณาจัดท างบประมาณและกลั่นกรองข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
๒๕ เรื่อง/แผนงาน 
                ๒. ให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
คณะกรรมการ คณะที่ ๔.๓ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ และปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบแนวทางการด าเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก ที่ใช้เงินกู้เหลือจ่าย   
จากโครงการตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(ไทยเข้มแข็ง) กรอบวงเงิน ๑๕,๒๐๐ ล้านบาท ดังนี ้
                    ๑.๑ อนุมัติการยกเลิกรายการที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้การขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการส าหรับรายการที่ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดด าเนินการ
และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา ท้ังนี้ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จจะไม่มีการจัดสรรเงิน
เพื่อด าเนินการอีกต่อไป รวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการสอบสวนตามขั้นตอน คือ เรียกค่าปรับ หากบริษัทไม่ยินยอม   
ก็จะต้องมีการฟ้องร้องเรียกค่าปรับต่อไป ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
                ๒. อนุมัติการจัดสรรเงินส ารองจ่าย จ านวน ๑๖ รายการ วงเงิน ๔๗,๒๖๙,๙๒๑.๗๗ บาท 
                ๓. เห็นชอบการปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และยุติการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
                ๔. ส าหรับแนวทางการจัดสรรเงินส ารองจ่ายเมื่อปิดโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕     
ให้ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยหากปรากฏภายหลังว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจ าเป็นต้องขอรับ



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

การชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก็เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติหลักการให้ยกเว้นการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง กรณีที่ต้องจ่ายค่า K 
ตามสัดส่วนแหล่งที่มาของวงเงินค่าก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของหน่วยงานในการชดเชย
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง มาตรการเร่งรัดการลงทุน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอมาตรการเร่งรัดการลงทุนที่ปรับปรุงใหม่ โดยมี
สาระส าคัญเป็นการให้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมส าหรับโครงการลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสรมิตัง้แตว่นัที ่
๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสามารถเริ่มผลิตหรือเริ่มให้บริการ และมีรายได้ภายในปี ๒๕๖๐ ในพ้ืนท่ีทั่วไป
และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการก าหนดเงื่อนไขตามระยะเวลาที่มีการลงทุนจริงและร้อยละของเงินลงทุน และคาดว่า
จะท าให้การลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและกระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบการต้องเลือกรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือสิทธิตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนของกระทรวงการคลังได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งพิจารณา
แนวทางหรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อชดเชยหรือเพิ่มเติมรายได้ที่สูญเสียไป และรองรับกรณีที่สถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมไม่สามารถ
ขยายตัวได้ตามคาดการณ์ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ (PPP Fast Track) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ประกอบด้วย การจัดเตรียมโครงการ การเสนอโครงการ 
การคัดเลือกเอกชน และการคัดเลือกโครงการและกลไกการควบคุมมาตรการ PPP Fast Track และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการก าหนดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมในการจัดท าการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน หน่วยงานดังกล่าวไม่ควร     
มีที่มาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกตามนัยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ค าปรึกษาและข้อแนะน ากับ
หน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการและข้อมูลอื่นท่ีหน่วยงานเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ประกอบการ
วิเคราะห์โครงการ และกรณีที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับข้อเสนอโครงการแล้ว ควรจัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับ
การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการในประเด็นความครบถ้วนของข้อมูลร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและกระทรวง     
เจ้าสังกัด รวมทั้งพิจารณาก าหนดมาตรการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถ
น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พิจารณาได้ทันทีหลังจากคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเห็นชอบในหลักการของโครงการ หรือ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการแล้ว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

                ๓. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอเพิ่มเติมว่า กระทรวงคมนาคมจะด าเนินการเสนอโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-ระยอง เพื่อขอบรรจุไว้ในแผนการด าเนินการตามมาตรการเร่งรัดโครงการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ต่อไป  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กรณีผู้ประกอบการทั่วไป ให้หักรายจ่ายเป็นจ านวน ๒ เท่าของรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม 
เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือท าให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม 
                    ๑.๒ กรณีผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
                          ๑.๒.๑ กรณีโครงการที่ได้มีการลงทุนไปแล้ว หากผู้ประกอบการประสงค์จะขอใช้สิทธิตามข้อ ๑.๑ 
ผู้ประกอบการรายนั้นจะต้องมีการลงทุนในโครงการใหม่แยกต่างหากจากโครงการเดิมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว และ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดในข้อ ๑.๑ 
                          ๑.๒.๒ กรณีโครงการที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน แต่ยังไม่มีการลงทุน และสามารถได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเพิ่มเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ประกอบการสามารถเลอืกรบัสทิธปิระโยชน ์
ทางภาษีเพิ่มเติมตามมาตรการดังกล่าว หรือเลือกใช้สิทธิตามข้อ ๑.๑ เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขอื่น ในการเข้าใช้สิทธิ
ตามมาตรการดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการ 
                    ๓.๑ ด าเนินมาตรการประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับนักลงทุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพาะ
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
                    ๓.๒ พิจารณาแนวทางหรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อชดเชยหรือเพิ่มเติมรายได้ภาครัฐท่ีสูญเสียไป 
                    ๓.๓ ให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประชาสัมพันธ์มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศให้ภาคเอกชนไทยทราบอย่างชัดเจน
และทั่วถึง ตลอดจนอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับข้ันตอนการใช้ประโยชน์จากมาตรการภาษีดังกล่าว รวมทั้งจัดท าประมาณการและ
รวบรวมผลกระทบจากการด าเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีผลต่อรายได้ภาครัฐให้ทันต่อสภาวการณ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    ท ๓   ๔๑๗๑๕/๕๘ 
เร่ือง  การจัดงาน "ย่านธุรกิจสร้างสรรค์และสินค้าจีไอ" 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการจัดงาน “ย่านธุรกิจสร้างสรรค์และสินค้าจีไอ” ภายใต้แนวคิดหลัก 
“ตื่นตาสินค้าจีไอ ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชน” ระหว่างวันท่ี ๑-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยการจัดแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๕๐ ราย กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์สปา
และเครื่องประทินผิว ของขวัญของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และเครื่องประดับ มูลค่าการจ าหน่ายปลีกรวม 
๓๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท มูลค่าการสั่งซื้อมีผลการเจรจาธุรกิจรวมกว่า ๔๐๐ ล้านบาท ผู้เข้าเยี่ยมชมงานตลอด ๒๗ วันของการจัดงาน 
รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๗๔๓ ราย นอกจากนี้ ยังมีการให้ค าปรึกษาการประกอบธุรกิจ และการบรรยายพิเศษ และกิจกรรมพิเศษอื่น 
ได้แก่ การจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในราคาพิเศษ อาทิ น้ ามันพืช น้ าตาลทราย ไข่ไก่ ข้าวหอมกาญจน์ เพื่อบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัลในกิจกรรมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วม
ประกวดผ่าน Facebook “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” รวมกว่า ๑๐๐ ภาพ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นต้น จัดท าบัญชีรายการสินค้าที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตได้ในระดับชุมชนของแต่ละภูมิภาค    
เช่น น้ าหอม เครื่องส าอาง กระเป๋า เป็นต้น และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าดังกล่าว เพื่อจ าหน่าย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสินค้าแบรนด์ไทยให้สามารถยกระดับเป็นแบรนด์ระดับโลกได้ ทั้งนี้ ให้เน้น    
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้สินค้าไทยเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย  
                ๓. ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาต ตรวจสอบ หรือรับรองมาตรฐานสินค้าต่าง ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น เร่งรัด   
การด าเนินการในแต่ละขั้นตอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ให้รายงาน
ผลการออกใบอนุญาตฯ และผลการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก ๑ เดือน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินการตามโครงการพักหนี้

เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีที่ ๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เหลือจ่ายตามโครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีที่ ๒ จ านวน ๒๐๑,๒๙๕,๖๐๗.๓๑ บาท เพื่อจ่ายชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ ปีที่ ๓ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรมีการประเมินผลความส าเร็จของโครงการฯ 
โดยเฉพาะผลการอุดหนุนฟื้นฟูอาชีพที่มีการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ความสามารถในการช าระหนี้คืนสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกร และความสามารถในการออมเงินเพื่อสร้างฐานะและความมั่นคงให้กับครัวเรือนของเกษตรกร ทั้งนี้ การด าเนินการ
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     

       เร่ือง รายงานสรุปผลการจัดงานแสดงสินค้า BIG+BIH เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานสรุปผลการจัดงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้     
ในบ้าน ครั้งท่ี ๔๐ (Bangkok International Gift Fair 2015 and Bangkok International Houseware Fair 2015 : BIG+BIH) 
เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วม
แสดงสินค้า รวมทั้งสิ้น ๔๘๙ บริษัท ๑,๓๕๓ คูหา จ านวนผู้เข้าชมงาน รวมทั้งสิ้น ๕๗,๐๔๗ ราย มูลค่าการสั่งซื้อภายในงาน รวมทั้งสิ้น 
๑,๓๑๘,๒๐๕,๔๙๒ บาท สินค้าที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ของขวัญ ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน งานหัตถกรรม ของใช้ในครัวเรือน 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน และสินค้าในกลุ่มพลาสติก 

                 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์จัดท าบัญชีรายการสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่จ าหน่ายภายในงานแสดงสินค้า โดยให้
ความส าคัญกับสินค้าตามอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีความเชื่อมโยงกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
ทั้งนี้ ให้แยกประเภทเป็นอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม และให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวให้ผู้ประกอบการสินค้าท่ีผลิตได้ในระดับชุมชนของแต่ละภูมิภาครับทราบ
และด าเนินการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง รายงานการด าเนินงานแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ และมัคคุเทศก์ขาดแคลน  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ และมัคคุเทศก์ขาดแคลน 
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ซึ่งเป็นการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว และประสานงานให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ 
                    ๑.๑ ร่วมกับกองบังคับการต ารวจท่องเที่ยวตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและมัคคุเทศก์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน (ไกด์เถื่อน) พบผู้กระท าความผิด จ านวน ๔๔ ราย ซึ่งได้ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดและขยายผลไปยังบริษัทน าเที่ยว
ที่ใช้ไกด์เถื่อน พบผู้กระท าความผิด จ านวน ๖ ราย จึงได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
                    ๑.๒ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และกองบังคับการ
ต ารวจท่องเที่ยว แก้ปัญหาการประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอ าพราง (nominee) พบผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว   
ที่เข้าข่ายประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอ าพราง (nominee) จ านวน ๖ ราย ซึ่งได้ด าเนินการส่งรายช่ือให้แก่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท และเมื่อพบมูลความผิดจะด าเนินการส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด าเนินการต่อไป 
                    ๑.๓ จัดอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ๕ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี และภูเก็ต 
เพื่อให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และประสานงานให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                ๒. การแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ขาดแคลน 
                    ๒.๑ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการตามความร่วมมือในการผลิตมัคคุเทศก์ โดยเพิ่มเติมคุณสมบัติตาม
มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาด้านการท่องเที่ยวในระดับ ปวส. 
และอนุปริญญาสามารถรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ประเภทท่ัวไปได้ 
                    ๒.๒ จัดท าโครงการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนามัคคุเทศก์ให้มีทักษะด้านภาษาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ โดย
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการอบรมภาษารัสเซีย จีน เวียดนาม มลายู เมียนมา ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลี และอังกฤษ 
จ านวน ๙ ภาษา 
                    ๒.๓ จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์ในเรื่องการน าเที่ยวตามรอยวิถีไทยเพื่อเสริมสมรรถนะ 
องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการท างานให้แก่มัคคุเทศก์ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    ๒.๔ ด าเนินการแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ภาษาเกาหลีขาดแคลนระยะสั้น โดยจัดอบรมให้แก่ชาวเกาหลีในด้าน
ทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้แก่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเท่านั้น และร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว   
ใช้การเรียนรู้โดยการท างาน (learning by doing) ร่วมกับการใช้ผู้ประสานงานต่างชาติสอนมัคคุเทศก์ไทย (coaching) เพื่อให้
มัคคุเทศก์ไทยได้ฝึกภาษาและเรียนรู้การท างานและทดลองปฏิบัติหน้าท่ีบนรถ 
                     ๒.๕ ร่วมกับส านักพระราชวังด าเนินการฝึกอบรมผู้ที่ได้รับใบอนุญาตมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นท่ี) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ส าหรับปฏิบัติงานในเขตพระบรมมหาราชวัง ในการยกระดับความรู้ ความสามารถ และการให้  
บริการของมัคคุเทศก์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Thailand  Countdown 2016) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นชอบในหลักการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Thailand Countdown 2016) ภายในกรอบวงเงิน ๑๑๘,๖๙๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจาก   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ จึงขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอ 
ก็ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม
ดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบูรณาการ และประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการและประชาชนท่ีจะได้รับเป็นส าคัญ รวมทั้งจัดท ารายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบกลางและขอท าความตกลงกับ
ส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินการโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา และขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี

ในการขอใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เอ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา และให้กรมชลประทาน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. อนุมัติการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ ๑ เอ จ านวน ๒๑ ไร่ เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดพะเยา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ และวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
และให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกา
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางก่อนเข้าใช้พื้นที่ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และมาตรการการจัดการพื้นที่
ลุ่มน้ าช้ัน ๑ เอ รวมทั้งระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และกรณีที่จ าเป็นต้องตัดไม้เพื่อด าเนินโครงการฯ ให้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนด าเนินการ และให้ควบคุมการตัดไม้ การน าไม้ออกจากพื้นที่อย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ าในลุ่มน้ ายมเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อพิจารณา   
ถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าตามศักยภาพลุ่มน้ า ก าหนดเกณฑ์การชดเชยที่ดินและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ การด าเนินการทุกขั้ นตอน   
การปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ 

ตามมาตรการที่ ๔ โครงการตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาผลกระทบภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๔ โครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ระยะที่หน่ึง โครงการ/กิจกรรม การปลูกพืชใช้น้ าน้อยและอาศัยความช้ืนของดินที่ต้องด าเนินการภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ให้จังหวัดเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการ 
บูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ พิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติพร้อมกรอบวงเงิน และส านักงบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อโอนเงินให้ชุมชนเริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

                    ๑.๒ ระยะที่สอง โครงการ/กิจกรรม ด้านการเกษตรอื่น ๆ อาชีพนอกภาคการเกษตร งานหัตถกรรม และการจ้างงาน 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง      
ปี ๒๕๕๘/๕๙ พิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติพร้อมกรอบวงเงิน และส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพื่อโอนเงินให้ชุมชนเริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้จังหวัด อ าเภอ และต าบล ด าเนินการ
ตามกรอบแนวทางตามคู่มือการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ 
รวมทั้งกรอบเวลาการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตามความต้องการของชุมชน เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และประชาชน/ชุมชน/เกษตรกรได้รับประโยชน์ และแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ภาพรวมของ
ประเทศ โดยตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการประเภทเดียวกัน และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ เพื่อใช้ประกอบการจัดสรร 
งบประมาณตามความจ าเป็นเหมาะสม และในการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุนตามรายการและวงเงินที่ได้รับจัดสรร รวมถึงมีการติดตามประเมินผลให้ทันต่อสถานการณ์ด้วย 
นอกจากน้ี ควรให้ความส าคัญกับการสร้างการรับรู้แนวทางการด าเนินงานแก่หน่วยงานในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ที่เ กี่ยวข้อง
เพื่อให้การด าเนินการให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และการด าเนินงานในระยะที่ ๑ การปลูกพืชน้ าน้อยที่ก าหนดให้
ด าเนินการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาปัจจัยในการผลิตให้เพียงพอ ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตลอดจนการสนับสนุนน้ าทีจ่ะใช้เพื่อให้พืชเจริญเติบโตให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดีจนถึงระยะการเก็บเกี่ยว 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง ขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือด าเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง        

ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๑ และมาตรการที่ ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามความเห็นของส านักงบประมาณที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘   
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จ านวน 
๙๗๑,๙๗๙,๙๓๖ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน จ านวน ๔ โครงการ 
ในกรอบวงเงินรวม ๙๗๑,๙๗๙,๙๓๖ บาท ประกอบด้วย 
                          ๑.๑.๑ กรมส่งเสริมเกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง จ านวน  
๓๕๖,๙๒๐,๙๐๐ บาท 
                          ๑.๑.๒ กรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง จ านวน ๔๔๒,๗๙๓,๗๓๖ บาท 
                          ๑.๑.๓ กรมประมง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง จ านวน ๑๖๓,๑๒๙,๘๐๐ บาท 
                          ๑.๑.๔ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน จ านวน 
๙,๑๓๕,๕๐๐ บาท 
                    ๑.๒ ส าหรับมาตรการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก  
ภัยแล้งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นสมควรที่จะจ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สัญญากู้ระยะสั้น 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ภายในกรอบวงเงิน   
ไม่เกิน ๒๐๖,๒๓๓,๐๐๐ บาท โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท ารายละเอียดมูลหนี้ที่เกิดขึ้นจริง ตามผลการด าเนินงานประจ าปี 
และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
                    ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย โดยขอท าความตกลงเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการในทันต่อฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ 
และรายงานจ านวนเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนิน
โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 
 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบผลการด าเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) และเห็นชอบแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และ
ประมาณการรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงาน กกพ. ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                    ๑.๑ แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แก่ (๑) เสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการพลังงานอย่างมี
มาตรฐาน เป็นธรรมและเช่ือถือได้ (๒) ส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม (๓) คุ้มครอง
สิทธิของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสีย และ (๔) พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
                    ๑.๒ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 
๖๐๓.๗๑ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานยุทธศาสตร์ การจัดการและบริหารส านักงาน และบุคลากร โดยไม่ขอ
ใช้งบประมาณแผ่นดินเช่นเดียวกับปีที่ผ่าน ๆ มา 
                    ๑.๓ ประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงาน กกพ. จะมีรายได้ประมาณ ๖๐๓.๘ ล้านบาท 
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญกว่า ๑๙๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔ เมื่อเทียบกับประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยในปีงบประมาณถัดไปการจัดเก็บรายได้จะมีจ านวนเป็นปกติเช่นเดิม 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงาน โดยส านักงาน กกพ. รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนากิจการพลังงานต้องให้ความส าคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของแตล่ะ
พื้นที่ การก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายโครงข่ายรับซื้อไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะเป็นพลังงานต้องชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องรับทราบหรือมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบจากการต่อต้าน คัดค้านของประชาชน อีกทั้งก่อนที่จะได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์การเกษตรให้ค านึงถึงการออกหลักเกณฑ์ที่ไม่สร้างภาระให้กับประชาชนท่ีจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การจัดท า
ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยวิธีคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคาควรจัดให้มีการรับฟงัความคดิเหน็
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การพิจารณาก าหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวมวลทดแทนบางส่วนส าหรับ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
การศึกษาและด าเนินการจัดแบ่งเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

                ๓. ให้กระทรวงพลังงาน โดยส านักงาน กกพ. ให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยงที่รายได้อาจจะไม่เพียงพอ
กับรายจ่ายในอนาคต และหาแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการให้แรงจูงใจเพื่อดึงดูดบุคลากร
ที่มีคุณภาพกับการด าเนินงานท่ีประหยัดและมีประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งในปีต่อไปให้จัดท าแผนการด าเนินงาน งบประมาณ
รายจ่าย และประมาณการรายได้ในช่วง ๓ ปีข้างหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขนส่งน้ ามันโดยถังขนส่งน้ ามัน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขนส่งน้ ามันโดยถังขนส่งน้ ามัน พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งน้ ามันโดย        
ถังขนส่งน้ ามัน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๕๐/๗๙ แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G3/48 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การขอโอน
สัมปทานปิโตรเลียมเลขท่ี ๓/๒๕๕๐/๗๙ แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/48 ระหว่างบริษัท เอ็มพี จี๓ (ประเทศไทย) 
จ ากัด กับบริษัท นอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ออย (ประเทศไทย) จ ากัด 
                    ๑.๒ อนุมัติการขอโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะของบริษัท Tap Energy (Thailand) Pty Ltd ซึ่งถืออยู่ในอัตรา 
ร้อยละ ๓๐ ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๕๐/๗๙ ให้แก่บริษัท นอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ออย (ประเทศไทย) จ ากัด โดยอาศัย  
ความตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๕) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๕๐/๗๙ ตามแบบ ชธ/ป๓/๑ ที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดของทางราชการอย่างยั่งยืน 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

     ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้เท่าที่จ่าย
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-term Equity Fund : LTF) ซึ่งมีเพดานไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
                ๒. เห็นชอบให้ปรับเพิ่มระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนใน LTF จากไม่น้อยกว่า ๕ ปีปฏิทิน เป็นไม่น้อยกว่า ๗ ปีปฏิทิน 
ส าหรับหน่วยลงทุนใน LTF ที่ซื้อตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
                ๓. เห็นชอบให้ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขาย
หน่วยลงทุนคืนให้แก ่LTF และก าหนดให้เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนใน LTF ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกัน
กับเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่น ๆ ส าหรับหน่วยลงทุนใน LTF ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
โดยเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ LTF ส าหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อก่อนวันดังกล่าวยังคง
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไป หากได้ถือหน่วยลงทุนนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีปฏิทิน ส าหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อก่อน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ และไม่น้อยกว่า ๗ ปีปฏิทิน ส าหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง การขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก ๑ ปี [ร่างพระราชกฤษฎีกาออก

ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก ๑ ปี จากที่สิ้นสุดในปี 
๒๕๕๘ เป็นสิ้นสุดในปี ๒๕๕๙ 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... โดยเป็นการลดอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดามีผลใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ าปีภาษี พ .ศ. ๒๕๕๙ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนช าระภาษีให้ถูกต้องตามหน้าที่ รวมทั้งให้รับ
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งศึกษาผลกระทบจากการปรับปรุง
โครงสร้างภาษี ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยกเว้นหรือลดหย่อนต่าง ๆ 
ตลอดจนควรเร่งจัดท ามาตรการ และแนวทางในการขยายฐานภาษีให้ผู้มีเงินได้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีเพิ่มมากขึ้น ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  
 

     ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

     ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง การพัฒนาสถาบันการบินพลเรือน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานการพัฒนาสถาบันการบินพลเรือน ดังนี้ 
             ๑. ตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้านการขนส่งทางอากาศ ซึ่งให้เร่งรัดการพัฒนาท่า
อากาศยานภูมิภาคเพื่อให้สามารถเสริมศักยภาพของท่าอากาศยานหลักของประเทศและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพของการขนส่งทางอากาศให้มีมาตรฐานเท่าเทียมสากล ประกอบกับ
การพยากรณ์ตลาดการบินโลกท่ีคาดว่าในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะมีการเจริญเติบโตทางการบินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการ
ผลิตบุคลากรทางการบิน สถาบันการบินพลเรือนจึงมีการเตรียมความพร้อมในการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต โดย
ได้จัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน ระยะ ๑๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ (๑) ระยะสั้น (๑-๓ ปี) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการ     
(๒) ระยะกลาง (๓-๕ ปี) เพื่อพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรให้รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการซ่อมบ ารุง
อากาศยานของประเทศไทย และ (๓) ระยะยาว (๕-๑๐ ปี) เพื่อพัฒนาและรักษามาตรฐานสากลของสถาบันในการผลิตบุคลากร
ด้านการบินให้เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมการบินท้ังในและต่างประเทศ 
                ๒. แผนเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คือ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากร
ด้านการบิน อาคารฝ่ายอ านวยการ และสิ่งปลูกสร้างประกอบครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอาคารสูง ๑๘ ช้ัน ในวงเงินงบประมาณ  ๑,๘๙๐.๔๖ 
ล้านบาท เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินในระดับภูมิภาค 
 

     ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

     ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

     ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง ความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมวันดินโลกและปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๓  (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมวันดินโลกและปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ (เมษายน-
กันยายน ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกและปีดินสากล สรุปได้ 
ดังนี ้
                ๑. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “การพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ เมษายน ๒๕๕๘        
ณ จังหวัดขอนแก่น 
                ๒. จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life” ในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง    
ทีมจากวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลชนะเลิศ และแสดงสุนทรพจน์หน้าพระที่นั่ง พร้อมเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
                ๓. จัดประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น หัวข้อ “พลังแห่งแผ่นดิน” ซึ่งทีมจากบุคคลทั่วไปน าเสนอภาพยนตร์สั้น    
เรื่อง “ค าตอบจากก้อนดิน” ได้รับรางวัลชนะเลิศ และแสดงหน้าพระที่น่ัง พร้อมเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
                ๔. จัดการประชุมระหว่างประเทศ International Soil Conference : Sustainable Uses of Soil in Harmony 
with Food Security ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดการประชุม  
                ๕. จัดแสดงนิทรรศการโครงการเกษตรวิชญา ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
                ๖. จัดท าพิพิธภัณฑ์ดินระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ ราชบุรี อุบลราชธานี และนราธิวาส ซึ่งพร้อมเปิดให้
นักเรียนและบุคคลภายนอกเข้าชม 
                ๗. จัดกิจกรรมที่จัดเป็นประจ าทุกเดือน ได้แก่ การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความส าคัญ และการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรดิน และการเปิดให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ณ กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการน าเข้ากากถั่วเหลือง และออกประกาศน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ให้การน าเข้ากากถั่วเหลืองมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น 
                    ๑.๒ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าข้าวโพดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตาม
ความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขต
การค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ๒. ใหส้่งร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ตาม ๑.๒ ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ พ .ศ. ๒๕๕๗ โดยยกเลิกความในข้อ    
๓ (๒) และข้อ ๕ แทนการปรับปรุงประกาศดังกล่าวท้ังฉบับ และในการยกเลิกข้อก าหนดที่ต้องมหีนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนในการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องรายงานการน าเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศ จึงควรมีการจัดเก็บข้อมูลการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการก ากับดูแลการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ไม่ให้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรในประเทศและสามารถบริหารจัดการการน าเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
(เรื่อง นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี  ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับไป
พิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดมาตรการรองรับการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถ่ัวเหลือง และปลาป่นท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศ และให้รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรทั้ง ๓ รายการดังกล่าวทุกเดือน 
ในช่วงระยะเวลาที่มีการน าเข้าต่อคณะรัฐมนตรี 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการลดพื้นท่ีปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่าที่เกษตรกรได้บุกรุกเข้าไปท าการเพาะปลูก เช่นเดียวกับแนวทางการลดพื้นที่
ปลูกยางพาราตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

                  ๕. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาด าเนินการก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรของกากถ่ัวเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อเป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์และเพื่อการบริโภค ให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง แนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ จ านวน 
๔ โครงการ ท่ีได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้แก่ โครงการบล็อกยางปูพื้นในสนามฟุตซอล โครงการบล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร (สนามเด็กเล่น) โครงการแผ่นยางปูพื้น
คอกปศุสัตว์ และโครงการจัดหายางรถยนต์ชนิดและขนาดต่าง ๆ สายสรรพาวุธ สายขนส่ง และสายช่าง ใช้ยางพาราปริมาณ ๔,๓๙๑ ตัน 
และโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการจัดท ายางปูพื้นลู่วิ่งลานกรีฑาตามมาตรฐานสากลและยางปูพื้นลู่วิ่งลานกรีฑา
ตามมาตรฐานท้องถิ่น จ านวน ๑๔ สนาม ใช้ยางพารา ๓๔๑.๒๕ ตัน โดยให้หน่วยงานก าหนดให้ผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ยางตาม
โครงการซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทยในอัตรากิโลกรัมละไม่ต่ ากว่า ๖๐ บาท ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียด
แผนงานโครงการ ขอความเห็นชอบขอใช้งบกลางจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรวบรวมและน าเสนอ   
ต่อส านักงบประมาณและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
                    ๑.๒ รับทราบรายงานการจัดและปรับเปลี่ยนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวง ทบวง กรม ที่มี
การใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น ปริมาณ ๒๑,๓๗๓.๙๘ ตัน ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม ๑๙,๓๐๐.๘๕ ตัน กระทรวงมหาดไทย 
๑,๓๕๗ ตัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๓๑๕ ตัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓๙๑.๗๕ ตัน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ๙.๓๘ ตัน 
                    ๑.๓ ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีโครงการสร้างถนนใหม่ บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอย      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกหน่วยงานปรับแก้โครงการให้มีการใช้ยางพาราร้อยละ ๕ ส าหรับกรณีที่หน่วยงานได้เริ่มกระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้างไปก่อนแล้วและสามารถปรับแก้ไขให้มีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นได้ ให้สามารถปรับระยะเวลาตามนโยบายการเร่งรัด
การใช้จ่ายของภาครัฐท่ีจะต้องลงนามในสัญญาภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไปได้อีกจนถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
                ๒. รายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนในโอกาสแรก หากไม่เพียงพอจึงขอเสนอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายฯ ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบกลางและรายละเอียดที่ชัดเจนเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าส่งให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เพื่อพิจารณาในภาพรวมของโครงการก่อน แล้วจึงรวบรวมเสนอส านักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนแล้วแต่กรณีต่อไป  

                  ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการด าเนินงานเพิ่มเติมเพื่อร่วมสนับสนุนและผลักดันการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อใช้ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ได้แก่ การติดตามและประเมินผลการน าผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปโดยใช้ยางพาราจากสต็อก
ของรัฐบาลไปใช้ประโยชน์ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งเร่งเผยแพร่องค์ความรู้ มาตรฐานและราคากลาง ตลอดจนระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการได้เรียนรู้และปรับระบบการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐ และมีความพร้อมในการร่วมกับภาครัฐในการสนับสนุนแนวทางดังกล่าวได้อย่าง
กว้างขวาง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ และแนวทางด าเนินการตามโครงการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ในการปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. โครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา โครงการชดเชย
รายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โครงการ
สนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง และเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
รองประธาน กนย. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแนวทาง การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรชาวสวนยาง ท้ังนี้ การปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด าเนินการคัดเลือก
ผู้แทนคนกรีดยางอีก ๑ คน และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการ กนย. ด าเนินการต่อไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 ๒. เห็นชอบแนวทางด าเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดย กยท. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ ประกอบด้วยเจ้าของสวนยาง และหรือผู้เช่า และ
คนกรีดยาง ในสัดส่วนร้อยละ ๖๐ : ๔๐ อัตราไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท จ านวน ๘๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง    
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยมอบหมายให้ กยท. ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหาข้อยุติ 
ในประเด็นข้อกฎหมาย ก่อนด าเนินการต่อไป  
                ๓. ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยในส่วนของการใช้เงิน
จากกองทุนพัฒนายางพารา ให้ด าเนินการให้สอดคล้องตามนัยของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้     
ให้ กยท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการขึ้นทะเบียนบัญชีเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางให้ชัดเจน 
และให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั้ง ๓ ด้าน 
คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสวนยาง การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตยางพารา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรีดยาง 
รวมทั้งแนวทางการพัฒนายางด้านอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนให้การพัฒนายางทั้งระบบของรัฐบาลเกิดความสมบูรณ์และยั่งยืน โดยพิจารณา
ใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนพัฒนายางพาราในการด าเนินการเป็นหลัก ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
       เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ต้ังแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน-๒ 
กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันท่ี ๑๐ 
มิถุนายน-๒ กันยายน ๒๕๕๗) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
            ๑. เรื่องที่เป็นหลักการ ได้แก่ 
                    ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๕.๐๗ ต่ ากว่าเป้าหมายรัฐบาล
ร้อยละ ๐.๙๓ (รัฐบาลก าหนดร้อยละ ๙๖) และรายจ่ายลงทุน จ านวน ๔๑,๒๑๗.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๙๒.๘๘ สูงกว่า
เป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๕.๘๘ (รัฐบาลก าหนดร้อยละ ๘๗) 
                    ๑.๒ การจัดท าโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ โครงการที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ โครงการ   
เขื่อนทดน้ าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า
ช่วงแม่งัด-แม่กวง และโครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอา่งเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
                    ๑.๓ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบและมีผลใช้บังคับแล้ว 
เช่น พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                    ๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 
กรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรรมการสงเคราะห์การท าสวนยาง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และกรรมการองค์การสะพานปลา 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

                ๒. เรื่องที่เป็นประเด็น/โครงการส าคัญเร่งด่วน ได้แก่ 
                    ๒.๑ การแก้ไขปัญหาการผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)    
ได้เน้นจัดท ายุทธศาสตร์สินค้าที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและมีพื้นที่ปลูกมาก อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง 
ก าหนดเป้าหมายการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวภายใต้การขับเคลื่อนปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไร่และเชื่อมโยงการตลาด 
                    ๒.๒ การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาด
อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก (จังหวัดตราดและระยอง) โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาล าไย 
                    ๒.๓ การจัดการที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกร โดยมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ แก่เกษตรกร และออกหนังสือ
อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในท่ีดินท ากิน (กสน.๓) แก่เกษตรกร รวมทั้งออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ (กสน.๕) ให้แก่สมาชิก
นิคมสหกรณ์ 
                    ๒.๔ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ในพื้นที่บริเวณชายแดนในการน าพืชผล
การเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาปรับปรุงคุณภาพ จ าหน่ายหรือส่งออก 
                    ๒.๕ การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ มีผลการด าเนินงาน อาทิ โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติวงเงินกู้จาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้ว ๕๑๐ แห่ง เป็นเงิน ๕,๐๕๕.๔๕ ล้านบาท 
                    ๒.๖ การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรทั่วประเทศในทุกอ าเภอ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรและประชาชน 
                ๓. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยด้าน
การเกษตร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น กรอบวงเงิน ๕,๔๙๘.๙๙ ล้านบาท 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน ๖๘ จังหวัด และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ าที่ท่วมขังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ยโสธร และปราจีนบุรี เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     

       เร่ือง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘    
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ
เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
            ๑. แนวทางการพัฒนาโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มทั้งในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนการน าเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรกลมาใช้ในการพัฒนาการสกัดน้ ามันปาล์มและการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปด าเนินการ
ขับเคลื่อนในการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสกัดน้ ามันปาล์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ า (Dry Process) โดยการสนับสนุนด้านการเงินของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และด้านนวัตกรรมของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงของโรงงาน
สกัดน้ ามันปาล์มแบบใช้ไอน้ า (Wet Process) โดยพิจารณาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิประโยชน์และมาตรการทางภาษี 
รวมถึงแนวนโยบายส่งเสริมการลงทุนในลักษณะ Cluster ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
                ๒. การแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม 
                    ๒.๑ ด้านราคาและการรับซื้อตามคุณภาพ ให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศราคาแนะน ารับซื้อผลปาล์มทะลาย
และผลปาล์มร่วง และราคาจ าหน่ายน้ ามันปาล์มดิบตามราคาตลาด โดยให้ราคาเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ และให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม และผู้รับจ้างตัดปาล์มในการตัดผลปาล์มสุกที่มีคุณภาพ ที่มีอัตรา
น้ ามันสูง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๙ เพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาที่สูงขึ้น 
                    ๒.๒ การลักลอบน าเข้าน้ ามันปาล์ม มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานการแก้ไขปัญหาการลักลอบน าเข้าน้ ามันปาล์มเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการลักลอบน าเข้าน้ ามันปาล์ม
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ได้แก่ 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกรมศุลกากร เป็นต้น ส าหรับในระยะยาว มอบหมายหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการงานต่อไป 
                    ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการปริมาณสต็อกคงเหลือน้ ามันปาล์ม เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานน าเสนอคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติก าหนดให้โรงไฟฟ้ากระบี่เพิ่มสัดส่วนการใช้น้ ามันปาล์มดิบผลิตในโรงไฟฟ้าเป็นเดือนละ ๑๐,๐๐๐ ตัน  
และให้ซื้ออย่างต่อเนื่อง และเร่งรัดการใช้ B10 และ B20 ให้เร็วกว่าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ 
(AEDP 2015) รวมทั้งเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และองค์การคลังสินค้าร่วมกันพิจารณาแนวทางการซื้อ
น้ ามันปาล์มดิบเพื่อเก็บเป็นสต็อกไว้ใช้ผลิตไบโอดีเซลในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ตลอดจนให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณา   
แนวทางการผลักดันการส่งออก 
                ๓. ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๙ (Roadmap) เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๗๙ (AEDP 2015) 
                ๔. การเปิดตลาดน้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ เห็นชอบให้เปิด
ตลาดน้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ปี ๒๕๕๙ ตามข้อผูกพัน คือ ปริมาณ     
ในโควตา ๔,๘๖๐ ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ ๒๐ นอกโควตาร้อยละ ๑๔๓ โดยให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้น าเข้าและกระจาย
ให้ผู้ผลิตภายในประเทศตามที่สมาคมโรงกลั่นน้ ามันปาล์มเป็นผู้จัดสรร  รวมทั้งเห็นชอบให้เปิดตลาดน้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อใน
เมล็ดปาล์ม ภายใต้กรอบการค้า AFTA และ FTA ปี ๒๕๕๙ ตามข้อผูกพันของทุกกรอบการค้า โดยให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้น าเข้า
และกระจายให้ผู้ผลิตภายในประเทศตามที่สมาคมโรงกลั่นน้ ามันปาล์มเป็นผู้จัดสรร และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ กนป. แจ้งมติดังกล่าว
ให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง เพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
                ๕. ทบทวนคณะท างาน เห็นควรปรับปรุงคณะท างานพิจารณารายละเอียดโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร และคณะท างานบูรณาการข้อมูลด้านผลผลิต ปาล์มน้ ามัน การใช้ 
และสต็อกน้ ามันปาล์ม รวมทั้งยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสต็อกน้ ามันปาล์ม เนื่องจากได้ด า เนินการ
เสร็จแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบรหิารและจดัสรรเงินกองทนุพฒันา
ยางพารา พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเรื่องการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพาราเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาสัดส่วนของรายจ่ายที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการของ กยท. ให้สอดคล้องกับ
สัดส่วนของเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี และพิจารณาภาพรวมของงบลงทุนให้สอดคล้องกับแหล่งเงินทุนของ กยท. ตลอดจนพิจารณา
ถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุนและความคุ้มค่าของการลงทุนภายใต้วัตถุประสงค์ของ กยท. รวมทั้งกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง และการจัดสรรเงินในหมวด ๔ ตามร่างข้อบังคับฯ ให้คณะกรรมการ กยท. ก าหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ให้มีความสมดุลและเหมาะสมตามสถานการณ์ นอกจากนี้ การพิจารณาจัดสรรวงเงินเพื่องานศึกษาวิจัย     
ควรให้ความส าคัญกับงานวิจัยและพัฒนาที่จะส่งผลให้เกิดการต่อยอดและขับเคลื่อนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ยางพาราในหลากหลายช่องทางการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม และเห็นควรให้ กยท. มีบทบาทหลักในการบูรณาการ
องค์ความรู้และข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งจัดท ายุทธศาสตร์ยางพาราฉบับใหม่ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง ขอทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ 

            คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลังก ากับให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับผิดชอบและบริหาร
จัดการความเสี่ยงของโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ โดยไม่ท าสัญญาในลักษณะที่ก่อให้เกิด
ภาวะต่อเกษตรกร ทั้งนี้ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์พิจารณาก าหนดมาตรการในการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาระขาดทุนจากการด าเนิน โครงการฯ 
และเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ      
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๘.๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
อุตสาหกรรมส าคัญที่ลดลง อาทิ HDD โทรทัศน์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์
ขยายตัวได้ดีโดยขยายตัวในระดับ ๒ หลัก 
                ๒. การเปิดปิดโรงงาน โรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ จ านวน ๓๘๘ ราย ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ร้อยละ ๕.๔ 
มียอดเงินลงทุนรวมลดลงร้อยละ ๑๔.๙ แต่มีจ านวนการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖.๗ และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ   
ปีก่อน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗.๙ ส่วนโรงงานที่ปิดด าเนินกิจการ จ านวน ๒๕๓ ราย มากกว่าเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๐.๙๖ และมากกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๕๕.๕๖ 
                ๓. การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรม ด้านการน าเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมือกล มีมูลค่า ๑,๐๑๕.๕ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑.๕ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และด้านการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป    
(ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า ๖,๑๔๑.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๐.๓ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้า
เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ท่ีลดลง 
                ๔. การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีปริมาณทั้งหมด จ านวน ๑๐,๐๗๕.๑ ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ลดลง
จากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ร้อยละ ๒.๒๗ แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๓ จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗ หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาด
ของกิจการ พบว่า กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ   
ปี ๒๕๕๗ ส่วนกิจการขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมาและช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ     
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๓.๖ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันของปีก่อน ปรับตัว
ดีขึ้นจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ลดลงร้อยละ ๘.๓ อุตสาหกรรมส าคัญที่ลดลง อาทิ HDD เครื่องนุ่งห่ม โทรทัศน์ ผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์น้ า และเบียร์ ส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง 
                ๒. การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ด้านการน าเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมือกล มีมูลค่า ๙๒๑.๒ 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๒๓.๓ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวม
ทองค า) มีมูลค่า ๕,๙๐๔.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑๙.๑ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
                ๓. การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีปริมาณทั้งหมด จ านวน ๑๐,๑๐๐.๙ ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ร้อยละ ๐.๒๖ และเพิ่มขึ้นช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๑.๕ โดยกิจการขนาดเล็กและ



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

ขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาและช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗ ส่วนกิจการขนาดกลางมีปริมาณการใช้
ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗ 
                ๔. ภาวะการประกอบกิจการของโรงงาน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ จ านวน ๔๙๘ ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๘ ร้อยละ ๒๘.๓๕ มียอดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๓๓,๐๕๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ร้อยละ ๗.๖๙ แต่มีการจ้างงาน 
จ านวน ๑๑,๗๗๙ คน ลดลงจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๑.๘ และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงาน   
ที่เริ่มประกอบกิจการน้อยกว่าเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ร้อยละ ๘.๑๒ และมียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๔๘ และมีการจ้างงาน
รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๗ 
                ๕. ภาวะการเลิกกิจการของโรงงาน มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการ จ านวน ๓๑๙ ราย มากกว่าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 
ร้อยละ ๒๖.๐๙ มีการเลิกจ้าง จ านวน ๑๖,๖๒๓ คน มากกว่าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ แต่มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม ๗,๐๕๘ ล้านบาท 
น้อยกว่าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานที่ปิดด าเนินกิจการมากกว่าเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
ร้อยละ ๑๕๓.๑๗ มีการเลิกจ้างงานมากกว่าเดือนกันยายน ๒๕๕๗ แต่มีเงินทุนของการเลิกกิจการน้อยกว่าเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  รายงานผลการตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของรองนายกรัฐมนตรี 

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และคณะ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และคณะ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีประเด็น
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
                    ๑.๑ ปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ก าชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนคร
แหลมฉบัง และต ารวจในพ้ืนท่ีอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทาง 
                    ๑.๒ การต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังล่าช้าและไม่มี      
ความชัดเจน มอบหมายให้ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประสานกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการเร่งด าเนินการเรื่องการต่อสัญญา
เช่าพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งจะหมดอายุในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อท าให้นักลงทุนในพ้ืนท่ีเกิดความมั่นใจ 
                    ๑.๓ ปัญหาการที่กรมศุลกากรมีการลงทุนอุโมงค์ X-RAY ส าหรับตรวจตู้สินค้าท่ีมากับขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า 
แต่พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ยอมขับรถไฟให้เนื่องจากกลัวรังสี X-RAY ให้ศุลกากรจังหวัดชลบุรีแจ้งอธิบดีกรมศุลกากร
ทราบถึงปัญหานี้ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการ 
                    ๑.๔ ปัญหาภาษีน าเข้าแม่พิมพ์ยาง และการส่งออกยาง COMPOUND จะรับไปพิจารณาในประเด็นปัญหา
ความล่าช้าหรือความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงานของหน่วยราชการไปหารือในการประชุมเรื่องการอ านวยความสะดวกแก่ธุรกิจ 
(ease of doing business) 
                    ๑.๕ ปัญหาการพิจารณาเรื่อง EIA มีความล่าช้า จะรับไปพิจารณาโดยจะน าประเด็นนี้ไปหารือในการประชุม
เรื่องการอ านวยความสะดวกแก่ธุรกิจ (ease of doing business) 
                ๒. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
                    ๒.๑ ปัญหาผังเมืองรวมจังหวัดระยองและผังเมืองรวมมาบตาพุดยังไม่มีความชัดเจน มอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมโยธาธิการและผังเมือง รับไปพิจารณาหารือร่วมกัน 
                    ๒.๒ การทบทวนกฎหมายและข้อก าหนดที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน เช่น กฎหมายและข้อก าหนดเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐาน VOC คุณภาพอากาศให้เป็นสากลสามารถปฏิบัติได้รวมถึงการตรวจวัดค่า VOC และปัญหา
ความยุ่งยากในข้ันตอนการท า EIA/EHIA จะรับไปพิจารณาโดยจะน าประเด็นนี้ไปหารือในการประชุมเรื่องการอ านวยความสะดวก
แก่ธุรกิจ (ease of doing business) 
                    ๒.๓ ปัญหาสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมี มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม   
การลงทุนรับไปพิจารณาด าเนินการ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

                    ๒.๔ ปัญหาความล่าช้าในจุดให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือแหลมฉบังและการพิจารณาท่าเรือมาบตาพุด
ให้สามารถรองรับการขนถ่ายตู้สินค้า มอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และพลเอก วรพงศ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประสานกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                    ๒.๕ ปัญหากระแสไฟตก มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการแก้ไขและหาวิธีบริหารจัดการโดยเร่งด่วน
ที่สุดในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับที่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ เพื่อมิให้กระทบกับกระบวนการผลิต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง การทบทวนปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การทบทวน ปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด ในการจ าหน่ายอุปกรณ์อากาศยานหรือจ้างซ่อมอากาศยานและอุปกรณ์ 
จากเดิมเป็น ดังนี้ “อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประสงค์จะซื้อหรือจ้างบริษัท อุตสาหกรรมการบิน 
จ ากัด เกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยานหรือการซ่อมอากาศยานและอุปกรณ์ให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างซ่อมได้ โดยวิธีกรณีพิเศษ 
หรือที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการท านองเดียวกัน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ โดยให้ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่
ในการซื้อหรือจ้างดังกล่าวด าเนินการต่อรองราคาให้อยู่ในวงเงินทีเ่หมาะสม ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ด าเนินการจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่งได้เฉพาะงาน
ที่บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการได้เองเท่านั้น และให้บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเรียนรู้วิทยาการ
ด้านการซ่อมอากาศยานให้มากขึ้น รวมทั้งด าเนินการให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ด้วย เพ่ือลดอัตราการจ้างช่วง และเป็นการลด
อัตราสูญเสียเงินตราต่างประเทศต่อไป และให้บริษัทฯ จัดท าบัญชีต้นทุนการใช้พื้นที่ในการประกอบกิจการและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
เช่น บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และ/หรือในส่วนท่ีบริษัทฯ ใช้ร่วมกับกองทัพอากาศ ตามมาตรฐาน
ด้านการบัญชีที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติให้ถูกต้องชัดเจนด้วย” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
               ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรให้มีการประเมินผลประกอบการและ
การด าเนินการของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด อย่างสม่ าเสมอ และเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ สามารถที่จะด าเนินกิจการได้อย่างมั่นคง
และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งแล้ว ก็สมควรที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจจะพิจารณา 
ทบทวนเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  การแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการยกเลิกบัญชีก าหนดประเภทจ าพวกโรงงานท้ายกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมอืงรวม
เมือง/ชุมชน และจัดท าข้อก าหนดที่มีลักษณะยืดหยุ่น สามารถรองรับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวการณ์ รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่จ าเป็นต้องมีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยน าผลการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุนของ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่มีผลการศึกษาแล้วและที่จะมีผลการศึกษาต่อไป ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางและจัดท าผังเมืองรวม
จังหวัด/เมือง/ชุมชน จังหวัด 
                    ๑.๓  มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ ข้อก าหนดเกี่ยวกับแนวกันชน (Buffer) และแนวป้องกัน (Protection strip) ที่เหมาะสมกับโรงงาน
ประเภทต่าง ๆ ท้ังนี้ ให้ก าหนดในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและสามารถประกอบกิจการที่ไม่เกิดมลพิษได้ และน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้
ในการวางและจัดท าผังเมือง 
                    ๑.๔ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ก าหนดพื้นที่เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและจัดท าผังเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดพื้นที่พิเศษ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

และสังคมแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เกี่ยวกับการจัดท าข้อก าหนดที่มีลักษณะยืดหยุ่นที่สามารถรองรับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ
ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางผังเมืองและการก าหนดพื้นที่
พัฒนาอุตสาหกรรมควรค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตรกรรมและผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตชองประชาชน การก าหนด Zoning อุตสาหกรรมศักยภาพ นอกเหนือจากเกณฑ์ระยะห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะ
และแหล่งชุมชนแล้ว จะต้องพิจารณาแหล่งอื่น ๆ ที่มีความอ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหล่งส าคัญด้านศิลปกรรมและ
โบราณคดี และระยะห่างระหว่างเขตอุตสาหกรรมแต่ละเขตไม่ให้กระจุกตัวหรืออยู่ใกล้กันเกินไป การก าหนดระวางพื้นที่พัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพบางจังหวัดควรมีการทบทวนเกณฑ์และความเหมาะสมในการก าหนดขนาดพื้นที่ระวาง (ขนาดไม่จ าเป็นต้อง
เท่ากันทุกระวาง) การน าข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการก าหนดหลักเกณฑ์
ที่เหมาะสมในการก าหนดพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เปรียบเทียบสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างบัญชีก าหนดประเภทจ าพวกโรงงานท้ายกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมือง/ชุมชน และข้อก าหนดที่มีลักษณะยืดหยุ่นที่จะจัดท าขึ้น
เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีผู้มีอ านาจตามกฎหมาย การศึกษาโครงการพัฒนาพื้นท่ีอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน
ให้แล้วเสร็จโดยแสดงวิธีการและหลักเกณฑ์โดยละเอียดและควรให้ผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องตามกระบวนการวางและจัดท าผังเมือง
มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเหมาะสมในการน ามาประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน การจัดท าหลักเกณฑ์
ข้อก าหนดเกี่ยวกับแนวกันชนและแนวป้องกันโดยค านึงถึงสมดุลด้านความปลอดภัยของชุมชนในพื้นท่ีและความเหมาะสมของระยะ
แนวกันชนและแนวป้องกันจากพื้นที่ตั้งโรงงาน พร้อมทั้งมีการวางแผนด าเนินการ หรือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวางและรอบด้าน  
ก่อนน าสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค 
โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ใช้ในการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ และอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการน าเข้า รวมทั้งควบคุม ก ากับดูแล และตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
                    ๑.๒ มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ด าเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้น ารถยนต์    
ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ ส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ได้รับ  
การรับรองจากกรมสรรพสามิตไม่ต้องขออนุญาตน าเข้าจากกระทรวงพาณิชย์  
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้ครอบคลุม
ไปถึงช้ินส่วนต้นแบบ การก ากับดูแลที่เหมาะสมในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในการบริหารจัดการต้นแบบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ภายหลังการด าเนินงานวิจัยพัฒนาสิ้นสุด การเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมพื้นที่  
และใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัยเพื่อการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือการท าวิจัย ในส่วนที่ไม่เป็น
ความลับ การให้ความส าคัญแก่ยานยนต์ต้นแบบที่สร้าง/ผลิตขึ้นในประเทศไทย (สภาพใหม่) หรือเคยผลิตขึ้นในประเทศไทย   
(สภาพใช้แล้ว น ามาท าการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ สมรรถนะที่ดีขึ้น) การยกร่างกฎหมาย 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรมการขนส่งทางบก ร่วมพิจารณาด้วย การเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริง เช่น ปริมาณยานยนต์ต้นแบบที่น าเข้าเพื่อการวิจัย พัฒนา 
หรือทดสอบสมรรถนะ จ านวนบริษัทท่ีประสงค์จะน าเข้ายานยนต์ต้นแบบ จ านวนเงินท่ีรัฐต้องสูญเสียรายได้จากการให้ยกเว้นภาษี 
ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ เพื่อประกอบ 
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี การก าหนดแนวทางในการควบคุม ก ากับดูแล และตรวจสอบยานยนต์ต้นแบบส าหรับใช้ในการวิจัย 
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการน าออก ส่งออก หรือท าลายยานยนต์ต้นแบบภายหลังจาก



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

การวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะแล้ว เพื่อป้องกันการน ายานยนต์ต้นแบบไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ การก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีบุคลากรวิจัยของไทยเข้าร่วมในการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับบุคลากรวิจัยของไทย ตลอดจนมีระบบการติดตามและประเมินผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
รูปแบบของมาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่มีความเหมาะสมในอนาคต ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย รวมทั้ง
ให้กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้
โดยเร็วต่อไป 
                ๓. ก าหนดหลักการและแนวทางการน าเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับลดหรือปรับเปลี่ยนอัตราภาษีอากรหรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการค านวณอัตราเพื่อเสียภาษีอากรต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
                    ๓.๑ การเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปรับลดหรือปรับเพิ่มอัตราภาษีอากรหรือปรับเปลี่ยนวิธีการค านวณ
อัตราเพื่อเสียภาษีอากรที่อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่น ามาซึ่งการได้เปรียบในเชิงการค้าก่อนมาตรการมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย 
เช่น การกักตุนสินค้า เป็นต้น ให้กระทรวงการคลังจัดท าข้อวิเคราะห์ผลกระทบในภาพรวมจากการด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ และเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาไปในคราวเดียวกัน 
                    ๓.๒ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนและกรณีไม่เข้าข่าย ตามข้อ ๓.๑ กระทรวงการคลังอาจเสนอมาตรการเพื่อขอ
ความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีก่อนได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังต้องน าเสนอร่างกฎหมายที่จะออกตามมาตรการภาษี
ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๒ สัปดาห์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง ข้อเสนอ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการข้อเสนอ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine 
of Growth) จ านวน ๑๐ คลัสเตอร์ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 

                ๑.๑.๑ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
                  ๑.๑.๒ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
                   ๑.๑.๓ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 

Wellness Tourism) 
                          ๑.๑.๔ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
                          ๑.๑.๕ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
                    ๑.๒ การเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-curve) ประกอบด้วย 
                          ๑.๒.๑ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
                          ๑.๒.๒ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
                          ๑.๒.๓ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
                          ๑.๒.๔ อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 
                          ๑.๒.๕ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
                ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ โดยมีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มาตรการใดเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะมาตรการด้านสิทธิพิเศษ การส่งเสริมการลงทุน มาตรการด้านการเงินและการคลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องจัดท ารายละเอียด และด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เป็นรายมาตรการก่อนด าเนินการ 
                ๓. เห็นชอบในหลักการกลไกการผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัด
การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อท าหน้าที่ “คัดเลือก-เจรจา” โครงการ
ลงทุนรายส าคัญที่จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งจะท าให้อุตสาหกรรมเป้าหมายเกิดขึ้นได้โดยเร็ว และน าเสนอผลการเจรจาให้กับ
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป และมอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเร่งรัด  
การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะแต่งตั้งข้ึนภายใต้พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

                ๔. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและแหล่งที่มาของเงินลงทุน และความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในรายละเอียดของศักยภาพของ     
แต่ละอุตสาหกรรมโดยมีการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพที่แท้จริง   
ของอุตสาหกรรมที่เสนอ การก าหนดขอบเขตที่ชัดเจนของ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับอุตสาหกรรมเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ๖ คลัสเตอร์ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ การก าหนด
จุดเน้นของคลัสเตอร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพท่ีแท้จริงก่อนท่ีจะก าหนดมาตรการสนับสนุน ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสม
และผลกระทบข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และให้คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  รายงานผลการพิจารณาการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดต้ังทุนหมุนเวียน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้มีวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณรับไปพิจารณาเรื่องแหล่งที่มา
ของรายได้ส าหรับกองทุนฯ ดังกล่าวต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ความส าคัญกับการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้งบประมาณสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างชัดเจน 
โปร่งใส และมีความสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การจัดตั้งทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการก าหนดรายได้ของกองทุนฯ จากเงินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกองทุนพัฒนา 
การกีฬา จ าเป็นต้องก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขกฎหมายของ ๒ กองทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เงินกองทุนฯ เป็นล าดับแรก ก่อนขอสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดิน และในการยกร่างกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ ให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ควรต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการที่มีความโปร่งใส รอบคอบ 
และตรวจสอบได้ เพื่อให้มีความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนโดยรวม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงาน "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพ่ือ SMEs"  ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” ณ ตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม ในระหว่างวันท่ี ๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ (รวม ๒๓ วัน) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเครื่องจักร 
เครื่องมือทางการเกษตรที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของคนไทย รวมถึงการจ าหน่ายสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs นักวิจัย นักพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงผลงาน รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าและผู้ขายมีโอกาสได้ซื้อขายสินค้าวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีภายในงานด้วย 
                    ๑.๒ กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ การจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

การจัดกิจกรรมบนเวทีเพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ การให้บริการค าปรึกษาและงานบริการผู้ประกอบการ SMEs ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงการให้ค าปรึกษาด้านการเงินหรือสินเช่ือ
จากแหล่งสถาบันการเงิน 
                    ๑.๓ ผลการด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าชมงาน รวมทั้งสิ้น ๕๔,๖๙๒ คน ยอดจ าหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 
๑๖๖,๑๗๕,๔๗๘ บาท แบ่งเป็น ยอดจ าหน่ายภายในงาน ๔,๘๔๖,๗๗๘ บาท และยอดสั่งซื้อภายในงาน ๑๖๑,๓๒๘,๗๐๐ บาท 
การให้สัมภาษณ์และท ารายการของสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง และสินค้าที่น ามาจัดแสดงและจ าหน่าย รวมจ านวน ๒๐๗ ผลงาน 
                ๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักรวบรวมข้อเสนอและความต้องการของทุกส่วนราชการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
ก ากับให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการจัดกิจกรรมและการด าเนินการทางด้านการ
ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การด าเนินการทางด้านวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน และลดการซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการงบประมาณตอ่ไป 
 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ านวน ๘ ฉบับ ที่ใช้บังคับ   
มาแต่เดิม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสาร ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ    
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย- ฮังการี คร้ังท่ี ๒  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย -ฮังการี ครั้งที่ ๒ 
ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
ผลการประชุมฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ โดยจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี ๓ ที่ประเทศไทย 
                ๒. การค้าและการลงทุน โดย (๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจ (๒) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือน
ของคณะนักธุรกิจทั้งสองประเทศ (๓) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศจัดตั้งธุรกิจร่วมทุน พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน และสร้าง
โรงงานการผลิต เพื่อเพ่ิมพูนการค้าทวิภาคีและการส่งออกไปยังประเทศท่ีสาม โดยให้ฮังการีใช้ไทยเป็นฐานการผลิต (๔) สนับสนุน
ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีส่วนร่วมในการค้ามากยิ่งขึ้น (๕) ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร วิศวกรรมและ  
การผลิตยานพาหนะ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก การบริหารจัดการน้ า และการผลิตน้ าบริสุทธิ์ สาธารณสุขและเภสัชกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมยา การวิจัยและ
พัฒนาโลจิสติกส์ ศูนย์บริการร่วมและการท่องเที่ยว (๖) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย
และธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าฮังการี และบริษัทประกันการส่งออกฮังการี เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการเงินเพื่อการค้า 
และ (๗) ส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนและโอกาสการลงทุน 
                ๓. การบริหารจัดการน้ า โดยส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การวางแผน
บริหารจัดการลุ่มน้ าอย่างรอบด้าน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อน ความร่วมมือข้ามพรมแดน การจัดการอุทกภัย 
การบ าบัดน้ าดื่มและน้ าเสีย การจัดการคุณภาพน้ า และการศึกษาและการอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านน้ า 
                ๔. การเกษตร โดยจัดประชุมคณะท างานด้านการเกษตรไทย-ฮังการี ครั้งที่ ๖ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
เอกชน องค์กร และสถาบันด้านการเกษตรและอาหาร และเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ งานนิทรรศการด้านการเกษตรที่จะจัดขึ้นในประเทศ
ทั้งสองในปี ๒๕๕๙ 
                ๕. พลังงาน โดยสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานทดแทน 
                ๖. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับส านักงาน
การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม และรื้อฟื้นกลไกคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                ๗. การศึกษา โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน บัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตร์ 
และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์  และความร่วมมือด้านการศึกษาในลักษณะไตรภาคี ไทย-ฮังการี-ประเทศที่สามในระดับอุดมศึกษา 
ของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
                ๘. วัฒนธรรม โดยขยายความร่วมมือในสาขาวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนและข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
                ๙. สาธารณสุข โดยส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในสาขาสุขภาพ นโยบายและการวิจัยระบบสุขภาพ การร่วมวิจัย  
ในสาขาเนื้องอก บริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแพทย์ทางไกล 
                ๑๐. การท่องเที่ยว โดย (๑) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาการท่องเที่ยว (๒) เข้าร่วม
นิทรรศการ การสัมมนา และงานออกร้านต่าง ๆ ระหว่างกัน (๓) แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ สื่อประชาสัมพันธ์ 
และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และ (๔) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อการจัดประชุม การท่องเที่ยวเป็นรางวัล 
การประชมุและการแสดงสินค้า 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  การยื่นหนังสือให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและภูฏาน  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือแจ้งการมีผลใช้บังคับของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
การค้าและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและภูฏานต่อประเทศภาคีตามข้อ ๑๒ ของความตกลงฯ ซึ่งระบุว่า ความตกลงฉบับนี้มีผล
บังคับใช้ในวันท่ีได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้ายของคู่ภาคีที่ได้ยืนยันว่าได้ด าเนินกระบวนการภายในเพื่อการมีผลใช้
บังคับของความตกลงนี้เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
ถ้อยค าในหนังสือสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจ าประเทศไทย ที่ RBE/BKK/Thai MoFA/2015 ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๐๑๕ 
ที่ใช้ค าว่า “has ratified” และ “ratification” เนื่องจากไม่ตรงกับถ้อยค าในข้อ ๑๒ ของความตกลงฯ ที่ใช้ค าว่า “written notification” 
จึงสมควรหารือกับภูฏานเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ขออนุมัติให้ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสาร ๙ สินค้าอันตราย ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวย

ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสาร ๙ สินค้าอันตราย ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพันธกรณีภายใต้กรอบ
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation 
of Goods in Transit : AFAFGIT) และเพื่อให้กรอบความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามครบทั้ง 
๑๐ ประเทศ ก่อนการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
                   ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งภาคีคู่สัญญาเพื่อให้หนังสือสัญญามีผลบังคับใช้ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรตรวจความถูกต้องของค าแปล
พิธีสารฯ ฉบับภาษาไทยซึ่งยังไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-โมซัมบิก  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-โมซัมบิก ซึ่งคณะผู้แทนของไทยและโมซัมบิกได้ท าการเจรจา
การบินเพื่อจัดท าความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ รวมถึงความจุความถี่ สิทธิรับขนการจราจร และการมีผลใช้บังคับ 
                ๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการเพื่อให้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่าง
ไทย-โมซัมบิก และแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ และบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต
ของไทยและเนเธอร์แลนด์ มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงข้อบทว่าด้วยการแต่งตั้งสายการบินที่ก าหนด การให้อนุญาตและการเพิก
ถอนใบอนุญาต และข้อบทว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับการควบคุมเชิงก ากับดูแลเรื่องความปลอดภัยการบิน ใบพิกัดเส้นทางบิน สิทธิความจุ
ความถี่ สิทธิรับขนการจราจร และข้อบทว่าด้วยการท าการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน 
                ๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระส าคัญ 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต
ของไทยและซาอุดีอาระเบีย มีสาระส าคัญเกี่ยวกับความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ ใบพิกัดเส้นทางบิน ความจุความถี่ของบริการ 
สิทธิรับขนการจราจร เที่ยวบินพิเศษ และการท าการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน และการรวมบันทึกความเข้าใจฉบับต่าง ๆ 
                ๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระส าคัญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ภูฏาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ภูฏาน และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทย
และภูฏาน มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศฉบับใหม่ ปรับปรุงข้อบทว่าด้วยการก าหนด    
สายการบิน ใบพิกัดการบิน และสิทธิรับขนการจราจร 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึ ก     
ความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยค าได้ตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระส าคัญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  การลงนามพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ

ของอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บริการของอาเซียน มีสาระส าคัญเป็นการเปิดตลาดการบริการผู้ โดยสาร (Passenger Handling Services) โดยอนุญาตให้ผู้ให้
บริการในอาเซียนเข้ามาลงทุนจัดตั้งธุรกิจโดยมีสัดส่วนถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๔๙ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวอาเซียนเข้ามาลงทุน
ในประเทศได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่งผลให้มีการพัฒนาทักษะการท างาน การจ้างงาน 
และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เกิดการแข่งขันในการให้บริการ และผลักดันให้มีการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มขึ้น 
โดยผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ียื่นข้อผูกพันเช่นเดียวกัน 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ร่างพิธีสารฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยค าท่ีมิใช่สาระส าคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) และเมื่อลงนามแล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ก่อนแสดงเจตนาให้พิธีสารมีผลผูกพันต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ 
                ๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการมอบสัตยาบันสารของพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ดังกล่าวให้แก่
เลขาธิการอาเซียนเพื่อรับทราบการให้สัตยาบันพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลง 
ว่าด้วยบริการของอาเซียน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารดังกล่าวแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ผลการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship คร้ังท่ี ๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบและมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุม Singapore-Thailand Enhanced 
Economic Relationship ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

ระหว่างไทย-สิงคโปร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศ 
รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกัน โดยสาระส าคัญของการประชุมฯ ได้มีการหารือถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความร่วมมือด้านการลงทุน 
ความร่วมมือด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
ทั้งนี้ ประเด็นท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องและจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในการขยายการค้าและการลงทุน ได้แก่ การอ านวยความสะดวก
การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยไปยังสิงคโปร์ นโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน และ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เชิญชวนให้สิงคโปร์เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) 
ซึ่งมีการก าหนดแผนงานโครงการลงทุนที่ส าคัญอยู่ในกรอบการลงทุนของภูมิภาค (Regional Investment Framework : RIF) 
และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยถือเป็นโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ท้ังสองประเทศได้ระบุไว้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และการท่องเท่ียวแห่งญี่ปุ่น เส้นทางแนวเศรษฐกิจด้านใต้ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation : MOC) ด้านระบบรางระหว่าง
กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เส้นทาง
แนวเศรษฐกิจด้านใต้ (กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ และกรุงเทพฯ-แหลมฉบัง) เพื่อสานต่อความร่วมมือภายใต้บันทึกความร่วมมือ
ด้านระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ฉบับลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุขอบเขตความร่วมมือด้านการพัฒนาการ
ขนส่งระบบราง โดยเฉพาะเส้นทางแนวเศรษฐกิจด้านใต้เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและเป็นแนวทางในการพัฒนาและสานต่อ
ความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ต่อไปในอนาคต อีกท้ังเป็นการผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเร่งด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด  
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าในบันทึกความร่วมมือดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการปรับเปลี่ยนได้โดย   
ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว    
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ความส าคัญกับการก าหนดแผนพัฒนาพื้นที่ภายในเขตทางรถไฟบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง    
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความซ้ าซ้อนของการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
การบูรณาการแผนฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบรางให้กับบุคลากรไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถน าไปต่อยอด
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางการพัฒนา
ระบบรางในเส้นทางเช่ือมเหนือ-ใต้ (North-South Corridor) ด้วย เนื่องจากขณะนี้มาเลเซียได้สร้างเส้นทางรถไฟขึ้นมาเช่ือมต่อ
ใกล้บริเวณพื้นท่ีชายแดนของไทยแล้ว 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

         ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  การก าหนดอัตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าท่ีราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบการก าหนดอัตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ จังหวัดสงขลา     ค่าเช่า/ไร่/ปี (ปีแรก) (ปรับ ๑๕% ทุก ๕ ปี) ๔๐,๐๐๐ บาท 
                                                     ค่าธรรมเนียมการจัดใหเ้ช่า/ไร่/๕๐ ปี ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๒ จังหวัดตาก           ค่าเช่า/ไร่/ปี (ปีแรก) (ปรับ ๑๕% ทุก ๕ ปี) ๓๖,๐๐๐ บาท 
                                                      ค่าธรรมเนียมการจัดใหเ้ช่า/ไร่/๕๐ ปี ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๓ จังหวัดสระแก้ว      ค่าเช่า/ไร่/ปี (ปีแรก) (ปรับ ๑๕% ทุก ๕ ปี) ๓๒,๐๐๐ บาท 
                                                      ค่าธรรมเนียมการจัดใหเ้ช่า/ไร่/๕๐ ปี ๒๒๕,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๔ จังหวัดตราด          ค่าเช่า/ไร่/ปี (ปีแรก) (ปรับ ๑๕% ทุก ๕ ปี) ๒๔,๐๐๐ บาท 
                                                      ค่าธรรมเนียมการจัดใหเ้ช่า/ไร่/๕๐ ปี ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๕ จังหวัดมุกดาหาร     ค่าเช่า/ไร่/ปี (ปีแรก) (ปรับ ๑๕% ทุก ๕ ปี) ๒๔,๐๐๐ บาท 
                                                      ค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่า/ไร่/๕๐ ปี ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๖ จังหวัดหนองคาย    ค่าเช่า/ไร่/ปี (ปีแรก) (ปรับ ๑๕% ทุก ๕ ปี) ๒๔,๐๐๐ บาท 
                                                      ค่าธรรมเนียมการจัดใหเ้ช่า/ไร่/๕๐ ปี ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
                ๒. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ และ
เห็นชอบผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม และภาคเอกชน เพื่อทบทวนค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดินและอัตราค่าเช่าที่ดินที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และก าหนดแนวทางการให้เช่าท่ีดินในระยะหลังจาก ๕๐ ปีแรก 
                ๒. คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ จัดล าดับความส าคัญการจัดหาพื้นที่ของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ ๒ และพิจารณาทบทวนการจัดสรรที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและเอกชนเช่า 
                ๓. คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีเนื้อหาสั้น 
เข้าใจง่าย มีแผนภูมิ แผนผัง หรือแผนภาพประกอบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
                ๔. กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพหารือกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อหาข้อสรุปสัดส่วนการลงทุนก่อสร้างสะพาน  
ข้ามคลองพรมโหด บ้านหนองเอี่ยน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนเรื่องการยกเว้นวีซ่าทั้งระบบ รวมทั้งการให้



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในจังหวัดเดียวหรือหลายจังหวัด โดยให้มีมาตรการควบคุมให้เข้าออกได้ตามกติกา และร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเจรจากับฝ่ายเมียนมา
เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาด่านพรมแดนท้ังสองฝั่งบริเวณพื้นท่ีชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี 
                ๕. กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบทขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน ๓๒ ล้านบาท เพื่อปรับปรุงแบบก่อสร้างพร้อมส ารวจอสังหาริมทรัพย์ 
ถนนสายแยก ทถ.๓๔๘-บ้านป่าไร่ 
                ๖. กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับการก่อสร้างลานตรวจสินค้าด้วยระบบ X-ray วงเงิน ๑๑๕ ล้านบาท การปรับปรุง
อาคารที่ท าการด่านพรมแดนบ้านคลองลึก วงเงิน๕๐ ล้านบาท การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดาเพิ่มเติม วงเงิน ๔๐ ล้านบาท     
ค่าครุภัณฑ์และค่าวางสาย Fiber Optic ด่านศุลกากรสะเดา วงเงิน ๑๐ ล้านบาท และกรมธนารักษ์ด าเนินการตามระเบียบ     
การให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เพื่อให้กรมทางหลวงใช้ประโยชน์พื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เพื่อการก่อสร้างถนนและ CIQ ตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งท่ี ๒ ของกรมทางหลวง 
                ๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดแนวทางในการกักเก็บน้ าบริเวณบ้านหนองเอี่ยนให้เกิดประโยชน์          
แก่ทั้งประเทศไทยและกัมพูชา ยกระดับศักยภาพสหกรณ์การเกษตรให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น    
โดยเช่ือมโยงกับวิสาหกิจชุมชน และพิจารณาส่งเสริมการอ านวยความสะดวกการน าเข้าผลผลิตสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยเฉพาะจากเกษตรกรรายย่อยเพื่อลดปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตร 
                ๘. กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งคณะท างานระดับพื้นที่ท าหน้าที่อ านวยการหรือปฏิบัติการหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมอบหมายจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสร้างความเข้าใจ
แก่ภาคส่วนในพ้ืนท่ีเรื่องกิจการเป้าหมายและการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง และให้ประสานความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน 
                ๙. กระทรวงแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขเรื่องผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวที่น าครอบครัว
เข้ามาในประเทศไทย 
                ๑๐. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปรับปรุงร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง โดยให้จัดท า
รายละเอียดเพิ่มเติมและพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ให้ขัดแย้งกัน 
                ๑๑. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน น าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพิจารณาออกประกาศ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และจัดท า
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนในเรื่องการลงทุนตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ ๗ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๔) การลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมท้ังเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบอย่างทั่วถงึ 
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             สรุปสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘    
เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยอนุมัติให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายช่ือตาม
บัญชีนวัตกรรมไทยตามที่หน่วยงานจัดท าบัญชีนวัตกรรมไทยที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี โดยวิธีกรณีพิเศษหรือที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นซึ่งมีวิธีการท านองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ หากผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรม
ที่จัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทยตั้งแต่ ๒ ราย ขึ้นไป ตามที่หน่วยงานจัดท าบัญชีนวัตกรรมไทย
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ด าเนินการแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทยทุกรายเข้าเสนอราคา 
แล้วจัดซื้อจากรายที่เสนอราคาต่ าสุด โดยวิธีกรณีพิเศษหรือที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการท านองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเร่งรัดการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อที่ส านักงบประมาณจะได้ด าเนินการจัดท าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยได้ต่อไป 
รวมทั้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
นวัตกรรมไทยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง สถานการณ์น  าและการบริหารจัดการน  าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั งท่ี ๑  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. สถานการณ์น้ า 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

                    ๑.๑ อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จ านวน ๓๓ แห่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีปริมาตรน้ ารวม 
๔๑,๐๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้ าใช้การได้ ๑๗,๕๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
                    ๑.๒ อ่างเก็บน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าแม่กลอง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา      
มีปริมาณน้ าใน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบ ารุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ จ านวน ๑๐,๙๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร  
เป็นน้ าใช้การได้ ๔,๒๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนลุ่มน้ าแม่กลองมีปริมาณน้ าใน ๒ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ และวชิราลงกรณ 
จ านวน ๑๘,๔๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้ าใช้การได้ ๕,๒๐๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
                    ๑.๓ แหล่งน้ าอื่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานทั้งหมด จ านวน ๓๕๒,๕๒๘ บ่อ ความจุรวม ๓๕๒ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาตรน้ ารวม ๒๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
                    ๑.๔ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แหล่งเก็บน้ าอื่น ๆ 
ได้แก่ แหล่งน้ าในและนอกเขตชลประทาน สระน้ าในไร่นา น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร มีความจุรวม ๑,๐๓๖.๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้ ารวม ๓๓๐.๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
                ๒. การจัดสรรน้ า แผนการใช้น้ าจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้ง        
ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปริมาตรน้ าต้นทุนสามารถใช้การได้ ๒๐,๐๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจัดสรรน้ า
ในลุ่มน้ าเจ้าพระยา ๓,๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และผันน้ าจากลุ่มน้ าแม่กลอง ๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวางแผนจัดสรรให้ส าหรับ
การอุปโภคบริโภค ๑,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร การรักษาระบบนิเวศ และอื่น ๆ ๑,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตรที่ปลูก
ไว้เดิม เช่น ไม้ผล และอ้อย ๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
                ๓. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พื้นที่ปลูก   
ข้าวนาปี ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ แบ่งเป็น เก็บเกี่ยวแล้ว ๕.๐๕ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ 
รอเก็บเกี่ยว ๑.๓๓ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แบ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้น้ า 
๐.๑๔ ล้านไร่ และพื้นท่ีที่ต้องการใช้น้ าอีก ๑.๑๙ ล้านไร่ ใช้น้ าประมาณ ๕๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง 
ปี ๒๕๕๘ พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑.๗๕ ล้านไร่ (ข้าวอายุตั้งแต่ ๒-๑๓ สัปดาห์) คาดว่าจะ
เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ยังต้องใช้น้ าประมาณ ๙๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 
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               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรการในการคุ้มครอง ป้องกัน และบ ารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และ
ก าหนดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัด เพื่อก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการควบคุม ดูแล การส่งเสริมการปลูกป่า และ
การฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ และก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเสนอแนะ
มาตรการและแนวทางในการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
ที่ได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ      
บทก าหนดโทษ อัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบ ารุงป่า และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
โดยเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญและได้ข้อยุติแล้ว จ านวนทั้งสิ้น ๘ เรื่อง ดังนี้ 
                ๑. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ค าขอประทานบัตรที่ ๒๐/๒๕๕๔ 
ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับค าขอประทานบัตรที่ ๒๑/๒๕๕๔, ๒๒/๒๕๕๔, ๒๓/๒๕๕๔ และ ๒๔/๒๕๕๔ ของบริษัท 
ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลหินซ้อน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
                ๒. โครงการเหมืองแร่แบไรต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 
๑/๒๕๔๗ (ประทานบัตรที่ ๑๕๖๐๓/๑๔๗๐๔) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของบริษัท 
เชียงใหม่จ ารัสขนส่ง จ ากัด 
                ๓. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์) และแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๓ (ประทานบัตรที่ 
๒๘๐๓๕/๑๕๗๒๔) ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองแร่เดียวกันกับค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๓ (ประทานบัตรที่ ๒๘๐๓๖/
๑๕๖๒๕) ค าขอต่ออายุประทานที่ ๓/๒๕๕๓ (ประทานบัตรที่ ๒๘๐๓๙/๑๕๖๒๖) และค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๔/๒๕๕๓ 
(ประทานบัตรที่ ๒๘๐๔๐/๑๕๖๒๗) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๐ ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
                ๔. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 
จ ากัด ค าขอประทานบัตรเลขท่ี ๑๐-๒๒/๒๕๕๓ ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ ๓๒๔๕๑/๑๕๖๘๗, 
๓๒๔๕๔/๑๕๖๘๘, ๓๒๔๕๒/๑๕๖๘๙, ๑๙๙๑๗/๑๕๖๙๐, ๓๒๔๕๓/๑๕๖๙๑ และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อเก็บขังน้ าขุ่นข้น
หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ เลขที่ ๑/๒๕๔๘, ๒/๒๕๔๘, ๓/๒๕๔๘ ตั้งอยู่ที่ ต าบลเขาวงและต าบลพุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี 
                ๕. ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ๖. การเสนอขอควบคุมสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (สาร POPs) ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ    
ที่ตกค้างยาวนาน ที่ยังไม่ได้ก าหนดเป็นวัตถุอันตราย 
                ๗. การก าหนดบังคับใช้มาตรฐานการระบายสารมลพิษจากรถจักรยานยนต์ใหม่ ระดับท่ี ๗ 
                ๘. การเข้าร่วมโครงการ The Ratification and Early Implementation of the Minamata Convention on 
Mercury 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาวังพา ป่าหัวกะหมิง และป่าเทือกเขาแก้ว ในท้องที่ต าบลทุ่ง

ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง และต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล พ.ศ. .... (ขยายเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาวังพา ป่าหัวกะหมิง และป่าเทือกเขาแก้ว 

ในท้องที่ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง และต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล พ.ศ. .... (ขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าโตนงาช้าง) มีสาระส าคัญเป็นการขยายบริเวณที่ดินป่าเขาวังพา ป่าหัวกะหมิง ป่าเทือกเขาแก้ว ในท้องที่ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอ
หาดใหญ่ ต าบลคลองหลา ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ต าบลทุ่งนุ้ย 
อ าเภอควนกาหลง และต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการท าไม้หวงห้าม 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ ว่าด้วยการท าไม้หวงห้าม ซึ่งเป็นการก าหนดให้เพิ่มแบบค าขอท าไม้หวงห้ามที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า และแบบอนุญาตท าไม้หวงห้าม   
ที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย   
ว่าด้วยป่าไม้ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง รายงานผลการจัดการและการใช้ประโยชน์จากงาช้างของกลางท่ีอยู่ในความครอบครองของทางราชการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลางที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลางของประเทศไทย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
             ๑. การจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน (๑) ส่งมอบงาช้างให้ส่วนราชการ 
สถาบันการศึกษา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา จ านวน ๕๓๘.๔๔ กิโลกรัม (๒) เก็บรักษางาช้างเอเชียที่คดีสิ้นสุดและตกเป็น
ของแผ่นดิน จ านวน ๑๖.๒๐ กิโลกรัม ไว้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ (๓) ท าลายงาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุด
และตกเป็นของแผ่นดินที่เก็บรักษาไว้ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมศุลกากร รวมจ านวน ๒,๑๑๔.๒๗ กิโลกรัม โดยวิธีการบด
ท าลายและเผา ทั้งนี้ การส่งมอบงาข้างของกลางให้หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ และการท าลาย
งาช้างของกลาง ด าเนินการแล้วในพิธีท าลายงาช้างของกลาง เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี 
                ๒. งาช้างของกลางที่คดียังไม่สิ้นสุด รวมจ านวน ๑๕,๒๔๕.๐๑ กิโลกรัม ให้เก็บรักษาไว้ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
จ านวน ๓,๘๑๘.๑๙ กิโลกรัม และกรมศุลกากร จ านวน ๑๑,๔๒๖.๘๒ กิโลกรัม 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเพื่อพัฒนากฎหมายในประเทศที่จะใช้ในการด าเนินการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ให้เกิดความปลอดภัยต่อความหลากหลายทางชีวภาพและค านึงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ และสอดคล้องกับ     
การด าเนินงานในระดับสากล ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการก าหนดให้มีการรับผิดชดใช้    
ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่อยู่ในบัญชี
ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมให้รวมถึงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในบัญชีปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม การออกกฎหมายลูก
ที่รัดกุมหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับการรายงานการขนส่ง เคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การบรรจุ การปิดฉลาก และการจัดท า
เอกสารก ากับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศ และมีข้อยกเว้นในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยหรือ
การกระท าของผู้ได้รับความเสียหายเองด้วย การครอบครอง น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่อยู่ในบัญชี
ปลดปล่อยสู่สิงแวดล้อมก าหนดให้แจ้งหรือขออนุญาตพร้อมแนบหลักปฏิบัติที่ชัดเจน การก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจหน้าที่
ในการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมให้ค านึงถึงบทบาทภารกิจหลักและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ก าหนดไว้เดิม รวมทั้งความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ปริมาณงานในความรับผิดชอบ จ านวนบุคลากรและผลกระทบต่องบประมาณ 
รายจ่ายภาครัฐ การบัญญัติให้ชัดเจนในลักษณะที่ห้ามมิให้ผลิต น าเข้า หรือส่งออกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิด เว้นแต่
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพจะได้ประกาศยกเว้นไว้ และเพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองระบบ
เกษตรกรรมอินทรีย์และเกษตรกรรมรายย่อยโดยเฉพาะกรณีเจ้าของหรือผู้ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมท าให้เกิดการปนเปื้อนทาง
พันธุกรรมกับพืชทั่วไป พืชที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ หรือท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ ไปประกอบการพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

      ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) ของการประปาส่วนภูมิภาค 

(กปภ.) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. อนุมัติให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จ านวน ๒๘๗ แห่ง ภายในกรอบวงเงิน ๑,๗๕๓,๗๙๗,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ พ้ืนท่ีด าเนินการต้องเป็น
พื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เกิดปัญหาภัยแล้ง
ซ้ าซากด้วย 
                ๒. เห็นชอบให้ กปภ. กู้เงินในประเทศเพื่อรองรับการด าเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ของ กปภ. โดยให้กระทรวงการคลังค้ าประกันและรัฐบาลรับภาระจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนร้อยละ ๗๕ ของวงเงินด าเนินโครงการ และให้ กปภ. รับภาระเงินส่วนท่ีเหลือร้อยละ ๒๕ และให้ กปภ. เสนอความต้องการ
กู้เงินให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินต่อคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อ
บรรจุโครงการกู้เงินไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน 
วิธีการกู้เงิน เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
                ๓. ให้ กปภ. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควรจัดล าดับความส าคัญ   
ในการด าเนินงานและเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงหากเกิดกรณี       
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ และให้ศึกษาและจัดท าแนวทางในการลดปริมาณน้ าสูญเสียระหว่างการจ่ายน้ าผ่าน
ท่อประปาเพื่อลดความสูญเสียจากการส่งน้ าให้มีอัตราลดต่ ากว่าร้อยละ ๒๕ นอกจากน้ี ให้เสนอแผนการใช้น้ าล่วงหน้าทั้งระยะสั้น
และระยะยาวต่อกรมชลประทานเพื่อจะได้น าไปประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดสรรน้ าดิบตามความเหมาะสมของปริมาณ    
น้ าต้นทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่างและผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่างและผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
ในประเทศไทย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. สถานการณ์มลพิษหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลมาจากการเผาพื้นที่พรุในเกาะสุมาตราและบอร์เนียว สาธารณรัฐ 
อินโดนีเซีย ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับประเทศในอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
ภาคใต้ของประเทศไทย โดยข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคใต้ของกรมควบคุมมลพิษพบการเพิ่มสูงขึ้น
ของฝุ่นละอองในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นระยะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยพบฝุ่นละออง  
เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง ณ เวลา ๐๙.๐๐ น. สูงสุด ๓๖๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ก าหนดแผนงานและด าเนินการรับมือกับสถานการณ์หมอกควันท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  
                ๒. สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ลดระดับลงจนคุณภาพอากาศทุกจังหวัดในภาคใต้
อยู่เกณฑ์ดีถึงปานกลาง  พบฝุ่นละอองสูงสุดเพียง ๔๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานการณ์
กลับสู่สภาวะปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษจะยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไปจนกว่าหน้าแล้งในอนุภูมิภาคอาเซียน
ตอนล่างจะสิ้นสุดลง ไม่พบจุดความร้อนและการปกคลุมของหมอกควันเหนือเกาะสุมาตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง แผนปฏิบัติการเพ่ือให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                     ๑.๒ มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าในคลองแสนแสบอย่างยั่งยืน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 
                     ๑.๓ มอบหมายหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร กรมควบคมุมลพิษ กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมเจา้ท่า 
และการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบในพ้ืนท่ีคลองแสนแสบและคลองสาขาอย่างจริงจัง 
                     ๑.๔ มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และกรมประชาสัมพันธ์ 
เร่งด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยให้กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินมาตรการด้านประชาสัมพันธ์  
ในการรณรงค์เรื่องปัญหามลพิษทางน้ า น้ าเน่าเสีย วิธีการแก้ไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ทางวิชาการเรื่อง ปัญหามลพิษทางน้ า ให้แก่เจ้าของ    
สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป และปลูกฝังทัศนคติให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงบประมาณ เกี่ยวกับ
การศึกษาปริมาณน้ าท้ิงจากจ านวนครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ริมคลอง หรือจ านวนครัวเรือนที่อาศัยรุกล้ าในคลองแสนแสบ การพิจารณา
มาตรการบ าบัดน้ าเสียที่แหล่งก าเนิด การทบทวนการลงทุนสร้างระบบรวมน้ าเสียจากชุมชน การน าระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ
มาใช้ การก าหนดมาตรการด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการขุดลอกตะกอนดินจากก้นคลองที่ชัดเจน การใช้วิธีการออกซิไดซ์
สารกลุ่มโลหะซัลไฟด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้น้ าในคลองโดยทั่วไปเป็นสีด า การสนับสนุนให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบ
และคลองสาขามีการจัดกิจกรรมของชุมชนเองในการดูแล รักษาและป้องกันมลพิษอย่างต่อเนื่อง การขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
เดินเรือในคลองแสนแสบปรับปรุงเครื่องยนต์เรือส าหรับการเดินเรือในคลองแสนแสบให้เป็นรูปแบบท่ีสะอาด ลดมลพิษที่ปล่อยลงสู่
ล าคลอง ตลอดจนมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี อย่างเคร่งครัด 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า และไม่ซ้ าซ้อนกัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงคมนาคมจัดตั้งคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวต่อไปด้วย 
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                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มแหล่งการท าประมงในเขตประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล ซึ่งได้มี   
การเจรจาความร่วมมือด้านประมงไว้แล้ว เช่น บรูไนดารุสซาลาม กินี โดยให้เพิ่มเติมประเทศศรีลังกาซึ่งมีสัตว์ทะเลจ านวนมากด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลประชาชนแต่ละกลุ่มเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการดูแล
ความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยพิจารณาให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ และรายงานความคืบหน้า
ให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                    ๒.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการอย่างใกล้ชิด ในการถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและ Road Map ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้แก่เจ้าหนาท่ีทุกระดับ  
ในสังกัด และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ  
                          ๒.๒.๑ ให้ส านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกสังกัด โดยให้ครอบคลุมการประเมินความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล การบังคับบัญชาและการบริหารงาน ผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งความรู้ทั่วไป ทั้งนี้ ให้เสนอ
นายกรัฐมนตรีภายในปี ๒๕๕๘ และให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาทบทวนบทบาทการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตและ
กงสุลประจ าประเทศต่าง ๆ ให้มีบทบาทเชิงรุกในการสนับสนุนการด าเนินนโยบายด้านต่างประเทศของรัฐบาลต่อไปด้วย 
                          ๒.๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวน    
การประเมินผลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ เช่น เกษตรอ าเภอ พาณิชย์จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความรู้ 
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติในโครงการส าคัญของรัฐบาล เช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน 
(โครงการต าบลละ ๕ ล้านบาท) มาตรการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมีผลส าเร็จ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
                    ๒.๓ ให้รัฐมนตรีใช้กลไกคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจ ากลุ่มกระทรวง
ในการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ทั้งนี้ หากคณะอนุกรรมการฯ พบกรณีทุจริต 
รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าหรือไม่มีประสิทธิภาพ ให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ก่อน 
จากนั้นจึงจะรายงานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                    ๒.๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบการด าเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป
ประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการแบ่งช่วงระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ
เป็น ๓ ระยะ น้ัน ในส่วนของระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ให้แบ่งช่วงระยะเวลา
และให้ส่วนราชการด าเนินการ  
                          ๒.๔.๑ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและ
การขับเคลื่อนการปฏิรูประยะที่ ๑ จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 
                          ๒.๔.๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และการขับเคลื่อนการปฏิรูประยะที่ ๒ จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินการของหน่วยงาน 
                          ๒.๔.๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ การด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ให้คนในชาติ จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินการของหน่วยงานพร้อมทั้งจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไป 
                          ๒.๔.๔ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ การส่งต่อการบริหารราชการแผ่นดิน     
ให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามารับช่วงต่อจากรัฐบาลชุดนี้ จัดท าประเด็นภารกิจส าคัญที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องด าเนินการและก าหนดกลไก  
ในการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๑ 

                     ๒.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ า   
อย่างต่อเนื่อง และพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ าให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ าในปัจจุบันและเพียงพอกับ       
ความต้องการใช้น้ าในระยะต่อไปในด้านต่าง ๆ เช่น การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ การท าการเกษตรกรรม แล้วรายงาน
คณะรัฐมนตรีตามก าหนดอย่างเคร่งครัดด้วย 
                    ๒.๖ ให้ส านักโฆษก (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) กรมประชาสัมพันธ์ และทุกส่วนราชการร่วมกันสร้าง   
การรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะเรื่อง    
การให้สิทธิประโยชน์ในภาพรวม นโยบายด้านการเงินการคลังของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการเสียภาษี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ปัญหาหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
นโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การประมูลคลื่นความถี่ (4G) รวมถึงความจ าเป็นซึ่งต้องใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน โดยให้เน้นช่องทางการสื่อสาร    
ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น social media โดยน าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
                    ๒.๗ ให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญในการน าเสนอ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงโขน อาหารไทย ในรูปแบบที่ดึงดูดและเข้าใจได้ง่ายผ่านช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนเข้าถึง    
ได้ง่าย เช่น social media หรือสื่อโทรทัศน ์
                    ๒.๘ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย และการปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด และรายงานรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลและนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๙ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
รูปแบบมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ให้มีความเหมาะสม
กับภารกิจท่ีรับผิดชอบและคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินการ 
                    ๒.๑๐ ให้กระทรวงสาธารณสุข (องค์การเภสัชกรรม) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา
ผลกระทบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของการคุ้มครองข้อมูลยา การน าเข้ายา   
จากต่างประเทศ และการลงทุนจากบริษัทยาภายนอก ซึ่งท าให้ประเทศไทยต้องซื้อยาในราคาที่แพงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิ ต
สูงขึ้น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) รวมทั้งความตกลงระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ ด้วย โดยให้มีผลการด าเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๕๙ 
                    ๒.๑๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักรวบรวมข้อเสนอและความต้องการของ     
ทุกส่วนราชการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ 
โดยแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และให้มีผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ โดยค านึงถึงแหล่งเงินทุน      
ในการวิจัย ผลตอบแทน นักวิจัย และให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริงและเกิดความคุ้มค่า
ในการด าเนินการต่อไปด้วย 
                    ๒.๑๒ ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบเทคโนโลยี
และเครื่องมือต่าง ๆ ในการให้บริการภายในท่าอากาศยานต่าง ๆ ไม่ให้เกิดข้อขัดข้อง พร้อมทั้งจัดท าแผนการซ่อมและบ ารุงรักษา
เพื่อให้สามารถตอบสนองการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านการต่างประเทศ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผน   
ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกันในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในองค์การสหประชาชาติ (Group of 77 : G77) 
ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับการรับรองให้ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่ม G77 นั้น ให้กระทรวงการต่างประเทศรายงานความก้าวหน้า
ในการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนเพื่อสานต่อความร่วมมือกับกลุ่ม G77 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
                    ๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการเร่งจัดท ากรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ของ
ไทยกับประเทศต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับการเจรจาที่ได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว และในส่วนท่ีเห็นว่าสามารถด าเนินการได้ในโอกาส
แรกก่อน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการจัดท าความตกลงฯ ด้วย 
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 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย จัดท าแผนการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ทั้งในส่วนปริมาณน้ า
และการปล่อยน้ าที่กักเก็บในเขื่อน น้ าท่า น้ าฝน โดยให้น าเสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีและส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทราบด้วย 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น การจัดพื้นที่ของทางราชการที่ไม่มีการใช้ประโยชน์
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประกอบอาชีพหรือเป็นที่อยู่อาศัยเป็นการช่ัวคราว โดยให้มีการท าข้อตกลงเกี่ยวกับเง่ือนไขในการใช้พื้นที่
ดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการจัดท า Application ส าหรับ smart phone, tablet ให้สามารถ  
ใช้งานได้ง่าย โดยจ าแนกข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย นั้น ให้พิจารณาจัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางการระดมทุน
ในตลาดทุนเพื่อน ามาสนับสนุนการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศ โดย
เร่งรัดการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ขนาดใหญ่ เป็นต้น 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย 
(ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) เพื่อให้การบริหารจัดการในส่วนของระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์
ต่อประชาชนผู้ใช้บริการและประเทศเป็นส าคัญ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)์ ร่วมกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งรัดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ การลงทุนภาครัฐ การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน การน าเข้า-ส่งออก รวมทั้ง
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ด าเนินการยกระดับราคาสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการสร้างวงจรการผลิตที่เช่ือมโยงกันและเหมาะสมกับศักยภาพ  
ในแต่ละพื้นที่ ทั้งในด้านแหล่งผลิตวัตถุดิบ แหล่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และแหล่งจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้เกิด
การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่และมีความหลากหลายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในแตล่ะกลุม่จงัหวดั 
และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ใช้กลไก “ประชารัฐ” ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ รวมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นท่ีในเรื่องดังกล่าวด้วย 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดการประชุมร่วมในระดับคณะรัฐมนตรีกับประเทศกลุ่มเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
(เช่น สหพันธรัฐรัสเซีย สิงคโปร์) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้า เพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก รวมทั้งพิจารณา  
การจัดท าข้อตกลงร่วมทางด้านการค้า (เช่น การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกรของไทยกับสินค้าของประเทศกลุ่มเป้าหมาย ) และ
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงมหาดไทยสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลที่ส าคัญ เช่น     
โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทั้งในด้านสถานการณ์ภาวะการระบาดของโรคและความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันโรค 
รวมทั้งเฝ้าระวังและก าจัดพาหะน าโรคด้วย 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)์ 
เร่งรัดการเจรจาในระดับผู้น าเกี่ยวกับการด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางรถไฟของไทยให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเริ่มด าเนินการได้โดยเร็ว
ต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตาม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้เร่งด าเนินการเพิ่มแหล่งการท าประมงในเขตประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล ซึ่งได้มี
การเจรจาความร่วมมือด้านประมงไว้แล้ว เช่น บรูไนดารุสซาลาม กินี ศรีลังกา รวมทั้งให้พิจารณาด าเนินการท าประมงร่วมกับเวียดนาม
ซึ่งมีความสนใจท่ีจะจัดท าความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวกับไทยให้เกิดผลโดยเร็วต่อไปด้วย 
                    ๑.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนและการก ากับติดตามการบริหารจัดการหนี้ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาการค้างช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ให้มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนอาจพิจารณาด าเนินการ
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ 
                    ๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศจีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ
ช้ีแจงสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับ
การด าเนินการของไทยในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนว่าเป็นการด าเนินการภายใต้สนธิสัญญา ข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือกฎหมายว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส่วนการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดกฎหมายเป็นการด าเนินการที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและปฏิบัติตาม
หลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐในการใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ   
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และประเด็นภารกิจส าคัญส าหรับส่งต่อรัฐบาลต่อไปตามกรอบระยะเวลา (Roadmap) การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูป
ประเทศของรัฐบาล โดยให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจดัให้มีหน่วยส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับพื้นที่เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพ้ืนท่ีต่อไป 
                    ๓.๓ ให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยงานหลักประสานกระทรวงพาณิชย์และ
กระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยในประเทศไทย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    
โดยให้รายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือนด้วย 
                    ๓.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณา
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ การบริหารจัดการ หรือการประเมินผลส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวต่อไป โดยหากจ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะได้น าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
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                    ๓.๕ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งรัดการด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่มีคุณภาพของต่างประเทศ เช่น 
ประเทศสิงคโปร์ในระดับปฐมวัย ประเทศเกาหลีใต้ในระดับอาชีวศึกษา และประเทศฟินแลนด์ในระดับอุดมศึกษา เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย โดยให้เชิญนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศท่ีมีศักยภาพทางวิทยาการด้านต่าง ๆ  
มาร่วมหารือ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อน าไปประกอบการก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย
ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้จัดท ารายงานสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
                    ๓.๖ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงโดยด่วน 
รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการลงโทษผู้กระท าความผิดในกรณีดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสมต่อไปด้วย 
                    ๓.๗ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงาน
หลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมทั้งในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น การจัดพื้นที่ของทางราชการที่ไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประกอบอาชีพหรือ
เป็นที่อยู่อาศัยเป็นการช่ัวคราว นั้น ให้เพิ่มเติมกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
พื้นที่ส าหรับประกอบอาชีพค้าขายในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือจัดหาพื้นที่เปิดตลาดกลางคืน ถนนคนเดิน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการจัดระเบียบสังคมดังกล่าวด้วย โดยให้จัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับเง่ือนไขในการใช้พื้นที่ให้เกิดความชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผล
เป็นรูปธรรมภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๘ เร่ือง การคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในการ

ดูแลรักษาของรัฐและการด าเนินการต่อผู้ต้องรับผิด 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๘ เรื่อง การคุ้มครองการบริหารจัดการ

ข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการด าเนินการต่อผู้ต้องรับผิดชอบ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๘ เร่ือง การได้มาซ่ึงคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการประกันสังคม  คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นการชั่วคราว  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๘ เรื่อง การได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม 

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นการช่ัวคราว ลงวันท่ี 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๘ เร่ือง การอ านวย ความสะดวกในการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ (ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานธุรการให้แก่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ) และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๔๒/๒๕๕๘ เร่ือง การแก้ไขปัญหาการท าการประมง   
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมคร้ังท่ี ๒ (เพิกถอนทะเบียนเรือไทยส าหรับการประมง) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

             ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๘ เรื่อง การอ านวยความสะดวกในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ สั่ง ณ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ (ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานธุรการ
ให้แก่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๒/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ (เพิกถอนทะเบียนเรือไทย
ส าหรับการประมง) 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การเข้าเป็นภาคีพิธีสาร
มาดริด (Madrid Protocol) และกรอบการขยายขอบเขตความคุ้มครองการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจด
ทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม] ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รวม ๖ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุวาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
                    ๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
                    ๑.๕ ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
                    ๑.๖ ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๒. เพื่อให้การด าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายตามข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๓ เป็นไปด้วยความราบรื่น ให้กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีคณะท างานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ มีผลบังคับใช้     
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
                ๒. เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... (นายมณเฑียร บุญตัน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)    
มาพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งคืนร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย ๒๐ วันนับแต่ได้รับแจ้ง
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
                ๓. เห็นชอบรายช่ือบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จ านวน ๕ คน และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๔. เห็นชอบการเสนอขอแก้ไขช่ือ “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....” 
เป็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....” ตามที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ เพื่อให้สอดคล้อง
กับความเห็นของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พร้อมให้
แก้ไขเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
 เร่ือง  การแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเห็นควร
ให้มีการทบทวนคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการปฏิรูปและการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการต่อไปนี้เป็นกลไกท าหน้าที่ในการปฏิรูปและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่าง ๆ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน ดังนี้ 
                     ๑.๑ คณะที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นรองประธาน 
                     ๑.๒ คณะที่ ๒ ด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น    
รองประธาน 
                     ๑.๓ คณะที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐาน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
เป็นรองประธาน 
                     ๑.๔ คณะที่ ๔ ด้านระบบราชการ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองประธาน 
                     ๑.๕ คณะที่ ๕ ด้านสาธารณสุข พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรองประธาน 
                     ๑.๖ คณะที่ ๖ ด้านความมั่นคง ความปรองดองสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เป็นรองประธาน 
                     ๑.๗ คณะที่ ๗ ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองประธาน 
                     ๑.๘ คณะที่ ๘ เรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ     
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองประธาน 
                     ทั้งนี้ ให้มีการจัดท าแผนการด าเนินการโดยมีกรอบระยะเวลาตาม Roadmap ของรัฐบาลตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
                ๒. มอบหมายให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรี    
ทุกท่านจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนส่งให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ    
เพื่อประโยชน์ในการประสานงานต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังท่ี ๑๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-   

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๑ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
เสนอ ซึ่งมีผลงานส าคัญสรุปได้ ดังนี ้
             ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ โดยศูนย์ด ารงธรรม 
                ๒. การปฏิรูปประเทศ ในห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาตามข้อเสนอ
เพื่อการปฏิรูป ได้แก่ รายงานผลการพิจารณาค าร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางการเมือง ปี ๒๕๕๓ อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล การน าเสนอพื้นท่ีอนุรักษ์ในทะเลอันดามัน
เป็นเขตมรดกโลก การปรับโครงสร้างอ านาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติและร่างพระราชบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริม
การติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ส าหรับบ้านและอาคาร) การปฏิรูประบบงบประมาณ ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิรูปการเข้าสู่อ านาจ/ระบบพรรคการเมือง 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๗ 

                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่ส าคัญ ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน การบริหารเศรษฐกิจ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่า งการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๑๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-   

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๒ (ระหว่าง

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ 
ซึ่งมีผลงานส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ โดยศูนย์ด ารงธรรม  
                ๒. การปฏิรูปประเทศ ในห้วง ๑ ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลได้ด าเนินการที่ถือว่าเป็นการปฏิรูปงานที่ส าคัญ ได้แก่ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ 
การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ การปฏิรูประบบงบประมาณ การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูป
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และการด าเนินการอื่น ๆ ได้แก่ 
แต่งตั้ง “Mister ปฏิรูป” ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป และจัดท าเว็บไซต์ “การปฏิรูปประเทศไทย” 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่ส าคัญ ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน การบริหารเศรษฐกิจ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง  สรุปผลการประเมนิการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององคก์ารมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
                    ๑.๒ กลุ่มที่ ๒ ทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่ องค์การมหาชน จ านวน ๒๗ แห่ง ปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ องค์การมหาชน จ านวน ๒๙ แห่ง 
                    ๑.๓ กลุ่มที่ ๓ ควรพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งองค์การมหาชนและผลสัมฤทธ์ิในการบรรลุภารกิจขององค์การมหาชนแต่ละแห่งประกอบการประเมินการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชนในครั้งต่อไปด้วย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลรายงานผลการด าเนนิงาน
ของรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี ้
             ๑. ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทุกกระทรวงรับไปพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๑ ปี (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘) อีกครั้งหนึ่ง และส่งการปรับปรุงแก้ไขให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
                ๒. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๑ ปี (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘) เพื่อเผยแพร่และน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศแปลบทสรุปผู้บริหารเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในต่างประเทศ 
                ๔. ให้ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์บทสรุปผู้บริหารทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดท ารูปแบบการน าเสนอที่ง่ายต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเพื่อประกอบการแถลงผลงาน 
                ๕. ให้ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีจัดท าจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๑ ปี (ฉบับประชาชน) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๘ (คร้ังท่ี ๘)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) 
ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๘) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ผลงานสะสมที่ท าได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๖ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๗๘.๕๒ 
                    ๑.๒ การส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง ยังไม่มีการส่งมอบพ้ืนท่ีเพิ่มเติม 
                    ๑.๓ การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ได้ขนย้ายดินออกจากพื้นที่ ๙๘๗,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๙๕.๖๓) 
เหลือดินในพ้ืนท่ีต้องขนออก ๔๕,๑๙๓ ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๔.๓๗) 
                    ๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ท่ีเหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงาน
ก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ ปัญหากรณีชาวบ้านปลูกบ้านรุกล้ าเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภา บริเวณก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ า
เจ้าพระยาเป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ า รวมทั้งสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการก่อสร้างช้ันใต้ดิน 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งรัดการด าเนินการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือให้รัฐสภาตามก าหนดเวลา
โดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง 

พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็น    
การก าหนดให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้     
ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
เร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน รวม ๖ คณะ ตามที่     
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๙ 

                    ๑.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา 
                    ๑.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน 
                    ๑.๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
                    ๑.๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข 
                    ๑.๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
                    ๑.๖ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา 
                ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรองประธานกรรมการแต่ละคณะพิจารณาก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการฯ 
วาระการขับเคลื่อนและปฏิรูปฯ แล้วส่งให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดท าค าสั่งเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
                ๓. มอบหมายให้คณะกรรมการฯ แต่ละคณะใช้แนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  
                    ๓.๑ ประสานและสนับสนุนการท างานระหว่างคณะกรรมการฯ ท้ัง ๖ คณะ 
                    ๓.๒ ใช้กลไก “ประชารัฐ” ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ การปกครองท้องถิ่น 
องค์กรส่วนท้องถิ่น พลเรือน ต ารวจ ทหาร (พตท.) นายอ าเภอ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ อพช. (NGOs : Non Governmental 
Organizations) ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ี 
                    ๓.๓ ประสานงานกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการฯ ทั้ง ๖ คณะ 
โดยเฉพาะสนับสนุนการท างานในระดับพื้นท่ี 
                ๔. มอบหมายให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนและปฏิรูปของคณะกรรมการฯ และการด าเนินการของกลไกประชารัฐที่ขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ี 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
 เร่ือง  ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าไป

ช าระให้แก่ผู้ร้องตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (กรณีคลองด่าน) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) เพื่อน าไปช าระให้แก่   
ผู้ร้องตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด า ท่ี อ. ๒๘๕-๒๘๖/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗ 
ตามผลการเจรจาของคณะท างานเจรจาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการอันเนื่องมาจากค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เป็นจ านวนเงินที่ต้องช าระทั้งสิ้น ๗,๙๓๖,๔๕๓,๙๑๕.๑๐ บาท 
กับ ๕๔,๒๙๔,๖๓๘.๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ ๑,๙๕๔,๖๐๖,๙๘๖ บาท (อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
เท่ากับ ๓๖.๐๐ บาท ต่อ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๙,๘๙๑,๐๖๐,๙๐๑.๑๐ บาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การจัดการน้ าเสีย) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) ในการด าเนินการ
ตรวจสอบ/วิเคราะห์สภาพงานก่อสร้าง และองค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันของโครงการฯ ในสภาพปัจจุบัน 
และหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อน าโครงการฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไป รวมทั้งด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ให้พิจารณาศึกษาก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวโดยอาจพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนเพื่อด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) รับผิดชอบการด าเนินคดีที่เกี่ยวเนื่อง     
กับโครงการฯ ดังกล่าวเช่นเดิม รวมทั้งให้เร่งรัดการด าเนินการเพื่อให้บุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น    
โดยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการด้วย 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
 เร่ือง  แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง การสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ การสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) 
ของประเทศไทย เพื่อท่ีกระทรวงการคลังจะได้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๑.๒ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Government Partnership Committee) มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และมีกรรมการ จ านวน ๑๑ คน โดยมีอธิบดี
กรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ปรึกษา/รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐ
ระหว่างประเทศเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง คณะกรรมการร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระมัดระวัง   
ในการเปิดเผยข้อมูลที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและส านัก
งบประมาณที่เห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมเป็นกรรมการ ตามโครงสร้าง 
องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย นอกจากนี้ 
องค์ประกอบและการด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวควรค านึงถึงการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศไทย      
ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหรือข้อมูลภาครัฐท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงด้านการทหารและการป้องกัน
ประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. เมื่อเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) แล้ว 
หากมีการก าหนดเง่ือนไขหรือการด าเนินการใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดข้อผูกพันที่ก าหนดให้ต้องมีการแก้ไขกฎหมายใหม่ ให้ กระทรวง 
การคลังน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง การก าหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานว่า ประธานสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศประสานขอให้รัฐบาลก าหนดประเด็นวาระการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ๑๒ ด้าน เพื่อให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการเพื่อให้การปฏิรูปสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินการของรัฐบาลต่อไป นอกจากนี้    
ได้ประสานกรอบการด าเนินการในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) ซึ่งแบ่งออกเป็น  
๔ ระยะ ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศปรับกรอบการด าเนินการให้สอดคล้องด้วยแล้ว 
                ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน    
ทั้ง ๖ คณะ พิจารณากลั่นกรองประเด็นวาระการปฏิรูปในขอบเขตความรับผิดชอบเพื่อส่งให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ     
ใช้เป็นกรอบในการด าเนินการปฏิรูปเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการปฏิรูปของรัฐบาล โดยให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อรวบรวมและสรุปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก่อนส่งให้     
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อไป 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๙๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที ่๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (COP 21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๑ (CMP 11) 
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน ทั้งนี้ ตามค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง การเสนอเร่ืองเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการก าหนดแนวทางการเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี ตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
โดยให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป ดังนี้ 
             ๑. กรณีเรื่องทั่วไปที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ส่วนราชการส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย ๗ วัน    
ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
                ๒. กรณีเรื่องกฎหมายที่เป็นเรื่องด่วน ให้ส่วนราชการส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย ๑๐ วัน 
ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
                ๓. หากส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้
ตามข้อ ๑ และ ๒ ส่วนราชการจะต้องช้ีแจงเหตุผล ความจ าเป็น และสาเหตุที่ไม่สามารถเสนอเรื่องภายในก าหนดเวลาในหนังสือเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีให้ครบถ้วน รวมทั้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี    
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันศุกร์ก่อนวัน
ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป 
                ๔. กรณีเรื่องขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องให้
ส านักงบประมาณด าเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘      
โดยเคร่งครัด 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้สายงานจดหมายเหตุและสายงานวิชาการช่ังตวงวัด เป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญเพิ่มเติม ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับเพิ่มสัดส่วนการน าเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ไปลงทุนในต่างประเทศ
และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก กบข. 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง โดย กบข. ก ากับดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้บริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และให้ช้ีแจงท าความเข้าใจเรื่องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๒ 

กับสมาชิก กบข. เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรก าหนดเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน แนวทางการลงทุน และยกระดับ
การก ากับดูแลเป็นพิเศษส าหรับการลงทุนในต่างประเทศและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก กบข. 
ถึงแนวทางการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายเพดานการลงทุนในต่างประเทศและ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และควรพิจารณาอย่างรอบคอบกับการน าเงินของกองทุนไปลงทุนกับสถาบันการเงิน บริษัท หรือ   
นิติบุคคลอื่น ซึ่งควรพิจารณาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง และโดยที่ปัจจุบันกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ผ่อนคลายให้ท าได้เป็นจ านวนไม่เกิน ๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าต่อปี จากเดิม ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
ต่อปี กรณีที่มีความต้องการลงทุนเกินจ านวนดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินก่อน ไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง การจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ผู้บริหารต้ังแต่ระดับหัวหน้าส านักงานไปรษณีย์พ้ืนที่ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดขึ้นไป 

ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกหน่วยงาน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับส านักไปรษณีย์พื้นที่ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัด
ขึ้นไป ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกหน่วยงาน ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ 

                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่ให้เบิกจ่าย                 
ค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทนตามสิทธิที่ได้รับจากสัญญาประกันภัยเป็นล าดับแรก และหากสิทธิตามสัญญาประกันภัยที่จะ
ได้รับต่ ากว่าสิทธิตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓       
ก็ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของประกาศข้างต้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มฯ 
จะท าให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท.) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณปีละ ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท จึงขอให้ ปณท. บริหารจัดการลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ควบคุมได้ เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในส านักงาน ค่าพาหนะ เป็นต้น รวมทั้งมีแนวทางในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจเสริม
เพื่อมาชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และก ากับดูแลให้การด าเนินงานของพนักงานกลุ่มดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     

 เร่ือง  ขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (ส านักงานอัยการสูงสุด) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงบประมาณเสนอว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา

ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาบรรจุข้าราชการฝ่ายอัยการ จ านวน 
๖๐๐ อัตรา ระยะเวลา ๓ เดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๔๔,๔๘๕,๐๐๐ บาท ก่อน ซึ่งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร เพื่อก าหนดอัตราเงินเดือนตั้งใหม่เป็นอ านาจของอัยการสูงสุด ตามระเบียบส านักงาน
อัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๗ และหากไม่เพียงพอก็ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     

   เร่ือง  การปรับปรุงโบนัสของพนักงานและลูกจ้างประจ าของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอเพิ่มเติมว่า ขอยืนยันตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาท่ีเห็นว่า การปรับปรุงโบนัสของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษจากผลการปฏิบัติงานเป็นเงินที่จ่าย
ให้แก่พนักงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นรางวัลและเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงาน มิใช่อยู่ในความหมายและขอบเขตของค าว่า 
“สภาพการจ้าง” ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งหมายถึงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไปเกี่ยวกับ   
การจ้างหรือการท างาน 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๙๓ 

                ๒. เห็นชอบให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปรับปรุงการจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจ า จาก ๓.๗๕ เท่า  
ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง เป็น ๔ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเร่งด าเนินการตามแผนปฏิรูประบบสลากกินแบ่งรัฐบาลของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมทั้ง
เร่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจ าของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เชื่อมโยงกับผลการด าเนนิงาน
ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการ
ก ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖) และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลัง (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) รับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นว่า ในโอกาสต่อไป
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องมีการด าเนินการตามแผนการปฏิรูประบบสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการปรับเข้าระบบแรงจงูใจ
กลุ่มรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีผลก าไร เพื่อให้การจัดสรรโบนัสตามระบบประเมินผลโดยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นรูปธรรม         
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 

     ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้      
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
   เร่ือง   ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็น
การก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคดีความที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่างเสมอภาค ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     

    เร่ือง ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านเกมและอินเทอร์เน็ต 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ต ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๔ 

หน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ได้แก่             
(๑) การบังคับใช้กฎหมาย (๒) การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ        
วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๔) การด าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (๕) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ          
ที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์ ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแล ะ    
ความเหมาะสมเป็นไปได้ของข้อเสนอแนะดังกล่าว และให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดท ารายงานผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
และมีมติแล้ว ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ต่อไป 

 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
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                   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๕ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด หลักเกณฑ์ วิธีการช าระ

ค่าธรรมเนียม และจดทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัว พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการช่ังตวงวัด 

หลักเกณฑ์ วิธีการช าระค่าธรรมเนียม และจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการช่ังตวงวัดในการแจ้งการประกอบธุรกิจ การช าระค่าธรรมเนียม และการจดทะเบียน
เครื่องหมายเฉพาะตัวของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
 เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล พ .ศ. ....     
มีสาระส าคัญเป็นการควบคุมก ากับดูแลการประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้สามารถกระท าได้อย่างเหมาะสม และให้อ านา จ     
นายทะเบียนในการควบคุมเกี่ยวกับการบรรทุกไว้เป็นเง่ือนไขในใบอนุญาต โดยเพิ่มเติมเง่ือนไขเกี่ยวกับจ านวนที่นั่ง เกณฑ์น  าหนัก
บรรทุก วิธีการบรรทุก และมาตรฐานด าเนินการในการประกอบการขนส่งไว้ในเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
                     เร่ือง      ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..)  
  พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี  
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและ
หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนชาวไร่อ้อยต้องเป็นผู้ซึ่ง
ปลูกอ้อยในท้องที่ที่คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทรายก าหนด และให้คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลต้องประกาศให้มีการจด
ทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยทุกปี ปีละกี่ครั งก็ได้ตามที่เห็นควร รวมทั งแก้ไขให้บัตรประจ าตัวชาวไร่อ้อยและ
หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยมีอายุคราวละห้าปี และก าหนดให้บัตรประจ าตัวชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยที่ออกตามระเบียบ
เดิมยังคงมีผลบังคับใช้อยู่จนกว่าบัตรดังกล่าวจะหมดอายุ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้คณะกรรมการตรวจสอบ      
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทรายรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยและหัวหน้า
กลุ่มชาวไร่อ้อย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ของร่างระเบียบ
คณะกรรมการฯ ฉบับนี  ไปด าเนินการต่อไปด้วย 

 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี ยเกินอัตรา พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี  
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี ยเกินอัตรา พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดลักษณะ
ความผิดฐานเรียกดอกเบี ยเกินอัตราก าหนดมิให้ใช้บังคับแก่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลและบัตรเครดิต ก าหนด
อัตราโทษเพิ่มขึ นในกรณีผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการเรียก
ดอกเบี ยเกินอัตรา ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙๖ 

ของกระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับผู้รักษาการตามร่างพระราชบัญญัติฯ การเพิม่ผู้แทนหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการเรียกดอกเบี ยเกินอัตรา และการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับปัญหาหนี นอกระบบ รวมทั งการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ในบางมาตรา เพื่อให้ข้อมูลครบถ้ วนถูกต้องและ   
มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาระส าคัญของพระราชบัญญัติฯ รวมทั งจัดท าคู่มือฉบับประชาชนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและครอบคลุม
ข้อมูลที่ส าคัญ เช่น วัตถุประสงค์ของกฎหมาย บทลงโทษ ขั นตอนและช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรี ดังนี  
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์และแนวปฏิบัติสากล รวมทั ง
เพื่ออ านวยความสะดวกในเรื่องการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการพิจารณาเพิ่มเติมนิยามค าว่า “เครื่องมือแพทย์”     
อีกประเด็นหนึ่งในมาตรา ๓ ของร่างพระราชบัญญัติฯ การพิจารณาเพิ่มเติมเนื อหาในมาตรา ๑๐ เพื่อปรับแก้ไขมาตรา ๒๗       
(๕) การพิจารณาเพิ่มการอธิบายและจ าแนกประเภทของเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยง และการปรับปรุงข้อกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน รวมทั งการก าหนดให้เงินที่ได้จากค่าป่วยการไม่ต้องน าส่งคลังและไม่ให้ถือเป็นรายรับตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ สามารถก าหนดได้หรือไม่ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งเสนอความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (AMDD : ASEAN Agreement 
on Medical Device Directive) เพื่อขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไปด้วย ทั งนี  ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเร่งตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็วขึ น เพื่อช่วยส่งเสริมการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

     ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 

 

 

������� 
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๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๑๖, 
๒๓ 
ก.ย. 
๕๗

 ๓๐ 
ต.ค. 
๕๗

๒๕ 
พ
๕๗

๑๐๘

๒๔๔๒๒๕

 

     ภาคผนวก  : 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
 

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
๓๓๒ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรี

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะ

 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๕

๕๐

๗๕

๑๐๐

๓ พ

จํานวนเร่ือง

จํานวนเร่ือง 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
              (วันที่ ๑-๓

สํานักบริหารงานสารสนเท

๒๕ 
พ.ย. 
๕๗

๓๐ 
ธ.ค. 
๕๗

๓๑ 
ม.ค. 
๕๘

๒๘ 
ก.พ. 
๕๘

๓๑ 
ม.ีค. 
๕๘

๓๐ 
เม.ย. 
๕๘

๓๑ 
พ.ค. 
๕๘

๓๐ 
ม.ิย. 
๕๘

๓๑ 
ก.ค. 
๕๘

๓๑ 
ส.ค. 
๕๘

๓๐ 
ก.ย. 
๕๘

๓๑ 
ต.ค. 
๕๘

๓๐ 
พ.ย. 
๕๘

๒๒๕

๓๔๒

๒๓๙
๒๙๑

๔๐๘

๒๓๓
๒๗๗๓๒๐๒๖๖

๑๙๗

๔๒๔

๓๐๖๓๓๒

: ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน

 ๒๕๕๘ ไดมี้การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรใีนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – 

 

พ.ย. ๕๘ ๑๐ พ.ย. ๕๘ ๑๗ พ.ย. ๕๘ ๒๔ พ.ย

๙๑
๙๙

๕๑

๙๑
จํานวนเร่ือง 

รวมท้ังสิ้น  ๓๓๒  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๗ 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตร ีรวมท้ังสิ้น 

๒๕๕๘ 

 

 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ย. ๕๘

๙๑

เดือน 

เดือน 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕
 

 

 

 

 

     

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเท๙๘ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตาม
 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
หรือการนําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
๒๑๓ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๘ เรื่อง 

     แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระกา
 

��
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วาระเพ่ือทราบ ๒๑๓

วาระเพ่ือพิจารณา
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

 

นเทศ 

จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

หรือการนําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตร ีรวมท้ังสิ้น ๓๓๒ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา 
เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๒๔ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

 

�, 87

213

�, 8

�, 24

รวมท้ังสิ้น  ๓๓๒  เรื่อง 

๒๑๓ เร่ือง (๖๔.๑๖ %) วาระประธานแจ้ง

วาระอื่น ๆ

เพ่ือพิจารณา ๘๗ เร่ือง (๒๖.๒๐ %) 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
จําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพ่ือพิจารณา ๘๗ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 

รประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

ประธานแจ้ง ๘ เร่ือง (๒.๔๑ %) 

อื่น ๆ ๒๔ เร่ือง (๗.๒๓ %) 
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๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น
 วาระเพื่อพิจารณา       ๘๗
 วาระเพื่อทราบ     ๒๑๓

 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

จํานวนเร่ือง 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
              (วันที่ ๑-๓

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  

มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 
เป็น วาระปกตแิละวาระจร สรุปไดด้ังนี้  

๘๗  เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๕๗  เรื่อง  วาระจร  
๒๑๓  เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๘๔  เรื่อง  วาระจร  

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๕๗

๑๘๔

๓๐ ๒๙

รวมท้ังสิ้น  ๓๐๐  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๙ 

มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๐๐ เรื ่อง 

 ๓๐  เรื่อง  
 ๒๙  เรื่อง 

การเสนอ 

 

วาระปกติ

วาระจร

 

ประเภทวาระ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสูก่ารประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๓๓๒ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑
๑

๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๘
๗
๗

๑๐
๑๓

๒
๕
๕

๘
๑๗
๑๗

๖
๓

๑๖
๓๓

๒๕
๒

๗
๒๙
๓๐

๕
๖๔

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐

กสทช.
สปสช.

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

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๓๓๒  เรื่อง 
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นโยบายรัฐบาล, 
188, 56.63%

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไป
 เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 
เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไป
การยืนยันมติคณะรัฐมนตร ีไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่อง
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนก

 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนก
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี
เรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน 
๑๔๔ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรจีําแนกตามความสอดคล้องกับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๒๗๒ เรื่อง
๘๑.๙๓ %

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๘๘ เรื่อง 
๕๖.๖๓ % 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
              (วันที่ ๑-๓

สํานักบริหารงานสารสนเท

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
144

จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไปและประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย
เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ 

เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย

 

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น 

รัฐบาล จํานวน ๑๘๘ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

รวมท้ังสิ้น  ๓๓๒  เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๓๓๒  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๑ 

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล, 
144, 43.37%

ประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย 
๒ ประเภท คือ เรื่องท่ัวไปและ

พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป) 

เรื่องกฎหมาย 

 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

เรื่องกฎหมาย
๖๐ เรื่อง
๑๘.๐๗ %

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๔๔ เรื่อง 
๔๓.๓๗ % 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕
 

 

 

 

 

     

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเท๑๐๒ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๔

๕๙

  

จํานวนเร่ือง 

(๑)    การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒)    การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
(๓)    การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
(๔)    การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕)    การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสขุภาพของประชาชน
(๖)    การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๗)    การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
(๘)    การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
(๙)    การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
(๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกั
(๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 

(๑)  (๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

 

นเทศ 

มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

 
แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

 

 

 

 

 

 
 

 
 

๕๙

๕ ๓
๘

๔๒

๑๒
๒

๙

   

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสขุภาพของประชาชน 
การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

รวมท้ังสิ้น  ๑๘๘  เรื่อง 

๒)   (๓)   (๔)   (๕)   (๖)   (๗)   (๘)   (๙)   

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

และด้านหลักการพัฒนา 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

๓๙

๕

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

นปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบาย  (๑๐)   (๑๑)   



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 

 

 

 

 

 

 

 
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา

  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑๖

จํานวนเร่ือง 

(๑)   

(๑
(๓
(๕

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
              (วันที่ ๑-๓

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก

๕๖

๔๔

๑๒

๕๑

(๔)   (๓)   (๒)    (๕)   

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

รวมท้ังสิ้น  ๑๘๘  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๓ 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 

  

๙

ด้าน (๖)   

 
ด้านความมั่นคง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕
 

 

 

 

 

     

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเท๑๐๔ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะ
จํานวน ๓๓ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะ

 
 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
 คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
๒๕๕๘ มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๒๘ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

 คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
ดังนี ้
  - คณะกรรมการความ
Committee)  
 

ภาคเหนือ 
จํานวน ๖ เร่ือง
๑๘.๑๘%

๑๓
๒๒

๑๕

๕๑

๗

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

นร. กห. กค. กต. กก. พม

จํานวนเร่ือง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

 

นเทศ 

จําแนกตามพ้ืนทีท่ีด่ําเนินการ  
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรแีละเป็นมตท่ีิมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรจีําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ
 

 

คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรตีั้งแต่วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 

คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรตีั้งแต่วันท่ี ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน

ความร่วมมือเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership 

กทม

ภาคกลาง
จํานวน ๑๒ เร่ือง

๓๖.๓๖%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 

จํานวน ๗ เร่ือง
๒๑.๒๑%

ภาคใต้
จํานวน 
๒๑.๒๑

๔

๑๔
๗ ๑๐

๕ ๕
๑๖

๒ ๗ ๘
๔

๑๓

พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ

รวมท้ังสิ้น  ๓๓  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 

จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ 

 

๒๕๕๗ – ๓๐ พฤศจิกายน 

 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีจํานวน ๑ คณะ 

Open Government Partnership 

กทม. และปริมณฑล
จํานวน ๑ เร่ือง

๓.๐๔%

ภาคใต้
จํานวน ๗ เร่ือง

๒๑%

๑๑
๔ ๒ ๔ ๒

๒

สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส. หน่วยงาน 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 

 

 

 

 

 

 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของ
         ตั้งแต่คณะรัฐมนตรี
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณ
 

ลําดับ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ

๒. ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ

๓. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

๔. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ

๕. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 

๖. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
             ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 
ข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
              (วันที่ ๑-๓

สํานักบริหารงานสารสนเท

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรมีีการประชุมช่วงพฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตร ีดังนี ้

ช่ือเรื่อง 

ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ๔๓๑๓๒

ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... ๓

ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ๓

ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... ๓

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ๓

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ๓

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้ันตอน 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ 

รวม 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๕ 

และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ   

มีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัต ิ 

เลขท่ีหนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 

๔๓๑๓๒/๕๘ [๒๔/๑๑/๒๕๕๘] 

๓๙๘๒๖/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] 

๓๙๗๙๑/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] 

๓๙๗๗๙/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] 

๓๙๖๕๕/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] 

๓๙๔๗๓/๕๘ [๐๓/๑๑/๒๕๕๘] 

ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม

ฉบับ 

๓๖ 

๓๖ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕
 

 

 

 

 

     

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเท๑๐๖ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
 

 เรื่องท่ีเป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ประกาศ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่
ตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
 

ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการคลัง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงพาณิชย ์

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๘) 

 

นเทศ 

กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี ้

ประเภทกฎหมาย พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กฤษฎีกา 

พระราช 
กําหนด 

กฎ 
กระทรวง

๑    

๓ ๑   

 ๓  ๕ 

 ๔   

    

   ๑ 

๒    

๑    

    

 ๑   

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์     

๑    

 ๔   

๘ ๑๓  ๖ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 กฎกระทรวง ระเบียบ และ
๒๕๕๘ มีจํานวน ๓๕ ฉบับ จําแนก

 
กระทรวง 

ระเบียบ ประกาศ 

  

๑ ๒ 

   

  

 ๑ 

   

  

 ๑ 

 ๑ 

  

 ๑ 

 ๑ 

  

 ๑ ๗ 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 

 

 

 

 

 

 

กระทรวง 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม 

นร. สํานักนายกรัฐมนตร ี

กห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง 

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ 

กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

คค. กระทรวงคมนาคม 

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พน. กระทรวงพลังงาน 

พณ. กระทรวงพาณชิย ์

มท. กระทรวงมหาดไทย 

ยธ. กระทรวงยุตธิรรม 

รง.   กระทรวงแรงงาน 

วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม 

วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ 

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ 

อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม 

  

  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
              (วันที่ ๑-๓

สํานักบริหารงานสารสนเท

ตารางอักษรย่อ 
 

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ

อักษรย่อ 

สม. สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ

สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ศย. สํานักงานศาลยุติธรรม 

พศ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

ปช. สํานักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตผ. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ทช. สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อส. สํานักงานอัยการสูงสดุ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สปสช. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กสทช. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗ 

หน่วยงานอิสระ 

ชื่อเต็ม 

สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
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