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การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การท างานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การท างานของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องค านึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความส าคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจัดท าเป็น CD 
สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระส าคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในพ้ืนที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การจัดมหกรรม
ทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน และร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. .... เป็นต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชน
ในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 
 
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ 

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

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (กระทรวงมหาดไทย) 

๓๖๗๔๔/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

   

รายงานผลการด าเนินงานและผลการจัดหลักสูตรฝึกร่วมทางยุทธวิธีเผชิญเหตุ
ส าหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด  

๓๖๑๘๐/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๒ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา     
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว) 

๓๖๑๘๘/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๒ 

ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๖๗๕๔/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๒ 

แนวทางในการแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย กรณีน าเรือออกนอกระบบ  ๓๖๗๒๗/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๓ 

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ (ASEAN 
Declaration to Prevent and Combat Cybercrime) ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๓๑ (31st ASEAN Summit)  

๓๖๔๑๒/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๓ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ         
ครั้งที่ ๒ (The 2nd ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity) และ
งาน The 2nd Singapore International Cyber Week  

๓๗๘๗๖/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๔ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกั บรัฐบาล            
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย ์ 

๓๘๓๒๕/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๔ 

การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
เป็นจุดผ่านแดนถาวร  

๓๘๓๖๐/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๕ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๕๙๘/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๕ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

๓๘๖๙๔/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๖ 

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้ง
อาเซียน  

๓๗๑๕๔/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๗ 

สารบัญ 



 

  - ๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ ๒๔  ๓๖๒๗๑/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๗ 

การลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับปี      
ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑  

๓๖๓๒๓/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๘ 

ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและ
ป่าไมแ้ห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง  

๓๖๗๓๙/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๘ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมสตรี สันติภาพ และ
ความมั่นคงในอาเซียน (Draft Joint Statement on Promoting Women, 
Peace and Security in ASEAN)  

๓๖๕๖๕/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๘ 

เอกสารส าคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕ 
และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙  

๓๖๖๐๓/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๙ 

รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๓๗๐๓๐/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๙ 

ผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๐  ๓๗๓๕๙/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๑๐ 

ขอถอนร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด 
พ.ศ. .... ฉบับเดิม และเสนอร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ 

๓๗๐๑๔/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๑๐ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของผู้น าอาเซียน-แคนาดา ในการประชุม
สุดยอดอาเซียน-แคนาดา ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา 
(ASEAN- Canada Joint Leaders' Statement on the Occasion of the 
Commemorative Summit to Mark the 40 th Anniversary of ASEAN-Canada 
Dialogue Relations)  

๓๗๕๑๒/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๑๐ 

การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลการประชุม ASEAN-EU Dialogue on 
Sustainable Development  

๓๗๑๗๐/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๑๑ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓  

๓๗๔๑๒/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๑๑ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโซล (Seoul Declaration)  ๓๗๔๓๕/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๑๒ 

รายงานผลการประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๓๗๗๙๓/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๑๒ 

รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐมอลตาและราชอาณาจักรสเปนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

๓๗๘๘๘/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๑๓ 

ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
 

๓๘๔๓๕/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๑๓ 



 

  - ๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภารัฐมนตรี      
แห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับ            
ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ  

๓๘๑๑๘/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๑๔ 

ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
เอเปค ครั้งที่ ๑๐  

๓๘๑๔๒/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๑๔ 

การจัดท าความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติส าหรับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนกระบวนการรายงานและประเมินผลส าหรับสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล ทั่วโลก รวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคม (Regional Workshop to 
Support the Regular Process for the Global Reporting and Assessment of the 
Marine Environment, Including Socioeconomic Aspects)  

๓๘๑๒๔/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๑๔ 

ร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)  

๓๘๑๖๓/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๑๕ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มัน่คงแก่ผู้ทีเ่ขา้
สู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้าม
ชาตทิี่ถูกกฎหมาย 

  

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

รายงานผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี ๒๕๕๙  ๓๖๕๐๕/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๑๖ 

การให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ าลด  ๓๖๔๒๑/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๑๗ 

โครงการส ารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย  ๓๗๑๔๙/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๑๘ 

การร่วมรับรองร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซึ่งเป็น
เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม Global Conference on the Sustained    
Eradication of Child Labour ครั้งที่ ๔  

๓๗๓๔๐/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๑๘ 

มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑            
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

ว ๕๗๒/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๑๘ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๘๔/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๑๙ 

ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความช ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....  ๓๘๒๑๐/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๒๐ 

ขอความเห็นชอบการจัดท าโครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ 
ระยะที่ ๒  

๓๘๒๐๒/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๒๐ 



 

  - ๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
มาตรการด้านการเงินส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ๓๙๑๒๔/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๒๑ 

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

แนวทางการด าเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  ๓๖๔๗๐/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๒๒ 

๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)    
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐  

๓๗๗๙๑/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๒๒ 

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างย่ังยืน   

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐        
ของไทย  

๓๖๕๓๓/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๒๓ 

สิทธิมนุษยชน   

วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓๘๒๔๔/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๒๔ 

๔.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ....  ๓๖๓๐๘/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๒๕ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานศึกษา        
ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการช านัญพิเศษ
แห่งสหประชาชาติ)  

๓๖๓๐๐/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๒๕ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  ๓๘๑๔๙/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๒๖ 

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  ๓๙๑๓๙/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๒๖ 

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

๔.๓  กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   



 

  - ๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
  

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   

๔.๗  ทะนบุ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ   

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื ้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

ผลการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ      
ล้านช้าง-แม่โขง ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน  

๓๗๐๕๓/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๒๗ 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   

๕.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 
ของประชาชน 

  

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๘๔/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๒๙ 

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ    

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพและ
บุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....  

๓๖๑๔๔/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๓๐ 

๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

  



 

  - ๖ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์และสาธารณสุข 
  

บันทึกความเข้าใจด้านการปกป้องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของ
ประชาชนระหว่างส านักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์      
แห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย  

๓๗๔๔๗/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๓๐ 

๖.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้

  

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ว ๕๖๕/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๓๒ 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓๗๑๓๒/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๓๒ 

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   

ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรเฉพาะกิจ  

๓๖๕๒๕/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๓๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๘๔/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๓๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๙๘/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๓๔ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การปลูกพืช       
ให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑     
(ด้านการผลิต)  

๓๘๓๑๖/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๓๕ 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   

๖.๖  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   

๖.๗  ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   

๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า     
ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ๓๖๑๘๒/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๓๖ 

ขอเปลี่ยนแปลงก าลังผลิตไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ ๑-๒)  
 

๓๖๔๐๓/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๓๗ 



 

  - ๗ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
[35th ASEAN Ministers on Energy Meeting (35th AMEM) and its Associated 
Meetings] ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

๓๗๓๕๖/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๓๗ 

สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ ๗ (AMER 7)  ๓๘๐๘๐/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๓๘ 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือ
สนับสนุนการซื้อขายทองค าแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบทองค าแท่ง)  

๓๗๓๐๖/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๓๘ 

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๗๙๓๑/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๓๘ 

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   

ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบินบุรีรัมย์)  

๓๖๔๓๗/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๓๙ 

ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุน      
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น (เพ่ิมเติม)  

๓๗๔๒๘/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๓๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๘๔/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๔๐ 

เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียส าหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร 
(ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ช่วงอ าเภอหนองหาน-อ าเภอพังโคน   
ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ช่วงสกลนคร-นครพนม (กิโลเมตรที่ ๑๘๐-๒๑๓) และ
ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ช่วงร้อยเอ็ด-ยโสธร  

๓๘๓๘๙/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๔๑ 

รายงานผลการด าเนินงานการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙-มกราคม ๒๕๖๐ 
ของกระทรวงคมนาคม  

๓๙๑๕๑/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๔๑ 

ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของกระทรวง
คมนาคม  

๓๘๙๐๕/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๔๒ 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ใหส้อดคล้องกับความต้องการ 

  



 

  - ๘ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๙๘/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๔๒ 

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลติ
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๗๙๔๕/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๔๔ 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ๓๗๗๘๕/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๔๔ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๖๓/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๔๕ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  ๓๖๑๕๓/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๔๕ 

รายงานการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓๗๓๓๓/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๔๖ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑  ๓๗๘๙๓/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๔๖ 

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง   

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ว ๕๖๕/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๔๖ 

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  ๓๗๐๒๖/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๔๗ 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ   

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย  
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๖๐)  

๓๖๑๒๙/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๔๗ 

๗.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพือ่นบ้าน 

  

การเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุน
ระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาล
ของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๓๖๓๓๔/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๔๙ 

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑  

๓๖๖๑๔/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๕๐ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ๓๗๒๑๔/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๕๐ 



 

  - ๙ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๙ และ         
การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๓๗๗๙๕/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๕๐ 

เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๗  

๓๘๒๒๕/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๕๑ 

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙  ๓๖๕๕๖/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๕๑ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง  ๓๗๑๙๒/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๕๒ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค    
ลุ ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ครั ้งที ่ ๒๒ (22nd GMS Ministerial Conference)      
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

๓๗๑๘๐/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๕๒ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่น 
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ (9th Mekong-Japan Economic 
Ministers Meeting)  

๓๗๗๘๗/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๕๓ 

ขออนุมัติกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 
ครั้งที่ ๒๔  

๓๘๑๙๖/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๕๓ 

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  

๓๖๕๑๔/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๕๔ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  

ว(ล) ๓๗๐๔๗/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๕๔ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา   

๓๗๙๑๖/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๕๕ 

การประชุมสุดยอดอาเซียน   

การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามหรือการรับรองในการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง  
 

๓๖๔๒๗/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๕๕ 



 

  - ๑๐ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๘.  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
  

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ 
           ประเทศ 

  

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย           
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด     
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ           
พัฒนา 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการหรือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทั้งระบบ  

๓๗๓๗๒/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๕๖ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๙๘/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๕๗ 

๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

๙.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง 
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๓  

๓๗๗๗๒/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๕๙ 

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓๘๑๖๙/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๕๙ 

๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 

  



 

  - ๑๑ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 

ในทุกมิติ 
  

ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน ๓ โครงการ  ๓๗๔๕๓/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๖๐ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๘๔/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๖๐ 

ขอความเห็นชอบตามมาตรการในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมและขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม   
๒๕๓๕ เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ โครงการก่อสร้างระบบ  
ท่อส่งประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย  

๓๙๑๕๕/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๖๑ 

๙.๕  เร่งรดัการควบคุมมลพิษทั งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย     

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่      
๓/๒๕๖๐  

๓๖๑๘๒/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๖๒ 

(ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ       
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  

๓๖๕๘๕/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๖๓ 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนพัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิจ       
ภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๓๘๒๔๐/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๖๓ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ๓๖๗๑๗/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๖๔ 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  ว(ร) ๕๒๖/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๖๔ 

การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  ว(ร) ๕๔๗/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๖๔ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี [ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ (ขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ)]  

๓๗๐๔๔/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๖๔ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๘๔/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๖๔ 

๑๐.๑  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๖๓/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๖๕ 

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่      
๓/๒๕๖๐  

๓๖๑๘๒/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๖๖ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคล        
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....  

๓๖๕๗๗/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๖๖ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจง          
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๖๒๘๐/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๖๖ 



 

  - ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการออกกฎกระทรวงที่ต้องออกตามความ            
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  

๓๗๔๖๑/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๖๗ 

รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  ๓๗๑๓๓/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๖๗ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ....  ๓๗๓๑๓/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๖๗ 

ขอเสนออัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการราชทัณฑ์และคณะอนุกรรมการ  ๓๗๔๔๑/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๖๘ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๘๔/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๖๘ 

การชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ที่ขาดหายไปเนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....   
ไม่สามารถใช้บังคับได้  

๓๗๗๕๓/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๖๙ 

ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ๓๗๘๘๗/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๗๐ 

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกองประจ าการ)  ๓๘๓๘๑/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๗๐ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ    
ชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
และเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ....  

๓๘๑๖๑/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๗๐ 

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
พ.ศ. ....  

๓๗๙๖๗/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๗๐ 

ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ....  

๓๗๘๙๙/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๗๑ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๗๙๓๘/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๗๑ 

สรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก 
Doing Business 2018 

๓๘๓๓๔/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๗๑ 

รายงานการขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑  

๓๘๓๔๗/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๗๒ 

การขอใช้และเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนในความครอบครองของหน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  

๓๘๑๘๐/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๗๒ 

การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี ว ๕๙๓/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๗๓ 

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  

๓๙๓๕๙/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๗๓ 

ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมของสถาบันอุดมศึกษา  
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑–๒๕๖๔  

๓๙๑๖๑/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๗๔ 

๑๐.๒  กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ               
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก                                              

  

๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   



 

  - ๑๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย

บุคลากรภาครัฐ  

  

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ 
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริม   
และคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
พร้อมเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓๘๓๙๗/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๗๕ 

การด้าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่ งรัด        
การด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

  

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูป
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และโครงการยกระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดโลก  

๓๖๒๙๕/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๗๖ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๕ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)  

๓๗๐๘๙/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๗๖ 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ  ๓๗๓๕๓/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๗๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๘๔/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๗๗ 

วาระส้าคัญของรัฐบาล   

การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน   

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔)  

๓๙๑๑๗/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๗๘ 



 

  - ๑๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี   

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นท่ีภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  ๓๙๑๕๔/๖๐ [๒๘/๑๑/๒๕๖๐] ๗๙ 

๑๑. การปรับปรงุกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างพระราชกฤษฎีกา จ านวน ๑ ฉบับ และร่างกฎกระทรวง จ านวน ๑๕ ฉบับ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓๖๔๔๒/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๘๐ 

การแก้ไขระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ....)  

๓๗๐๕๗/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๘๑ 

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราช 
บัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้อง
ด าเนินคดีหรือการด าเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา)]  

๓๗๐๒๑/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] ๘๑ 

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๔ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับการผลิตซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. ....)  

๓๘๒๓๓/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๘๒ 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์       
มันส าปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ
ในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  

๓๗๗๗๔/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๘๒ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๘๐๘๗/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๘๓ 

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก  
การแทรกแซงของรัฐ  

  

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

 

  



 

  - ๑๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ

ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

การเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา ๑๓๓   

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นผู้เสนอ  

๓๖๓๙๗/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] ๘๓ 

การยุติการด้าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

การยุติการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ๓๗๙๔๓/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] ๘๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  - ๑๖ - 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๘๕ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๘๖ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๘๗ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๘๘ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย  ๘๙ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 
 

๘๙ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   

   ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๙๐ 

   ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๙๑ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ที่ด าเนินการ  ๘๒ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๙๒ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ด าเนินการ 

 ๙๓ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ๙๔ 

ตารางอักษรย่อ  ๙๕ 
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น (กระทรวงมหาดไทย)   
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๑๗๐,๘๓๖,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช (ตั้งแต่วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานและผลการจัดหลักสูตรฝึกร่วมทางยุทธวิธีเผชิญเหตุส าหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปราม

ยาเสพติด  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานและผลการจัดหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธีเผชิญเหตุส าหรับ
เจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม   
ยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) เสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   ๑. ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงจัดท าหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสูตร 
ประกอบด้วย (๑) การฝึกอ านวยการร่วมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ศูนย์ปฏิบัติการ (CPX : Command Post Exercise) 
(๒) การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุ ส าหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด (๓) การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุ 
ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ จุดสกัด และด่านสกัดกั้น (๔) การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุ ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่      
ด้านการจัดระเบียบสังคมและชุมชน (๕) การฝึกการใช้อาวุธโดยเครื่องจ าลองสถานการณ์ (Simulator) และ (๖) การฝึกปฏิบัติการร่วม 
(Combined Training) ของหน่วยปราบปรามยาเสพติด 
   ๒. ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นแกนกลางจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุส าหรับเจ้าหน้าที่สืบสวน
ปราบปรามยาเสพติด” ภายใต้ชื่อ “T-SAFE” ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม-๖ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๕๐ นาย 
   ๓. ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ประสานให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการปราบปรามยาเสพติดจัดท าแผนเผชิญเหตุ         
โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และจะรวบรวมโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากรัฐบาลต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๖๐      

เร่ือง การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง การพิสูจน์ตัวบุคคลของ
แรงงานต่างด้าว ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว 
เพื่อท าหน้าที่จัดท าทะเบียนประวัติและการจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยด้วยการใช้วธิีการ
หลายอย่างประกอบกันอย่างเป็นระบบ มีฐานทางกฎหมายรองรับ ถูกต้องชัดเจนเชื่อถือได้ และมีมาตรการปกป้องข้อมูลเหล่านี้      
มิให้มีการน าไปใช้ในทางที่ละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกินกว่าความจ าเป็นในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรฐานสากล 
ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยก าหนดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใน เพื่อท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมกับ
หน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ ก าหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการการข่าวกรอง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายพลเรือน รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นประโยชน์แก่การข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ตามที่ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะรัฐมนตรี (๑) ร่างมาตรา ๔/๒ 
ซึ่งก าหนดให้ “การจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดตามมาตรา ๔/๑ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง        
และการบริหารพัสดุภาครัฐ” ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัติดังกล่าวเนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว และ         
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

(๒) ร่างมาตรา ๔/๔ วรรคสาม ซึ่งก าหนดให้ “... หากไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้รายงานนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว” ควรแก้ไข
เป็น “... หากไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้รายงานรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการต่อไป” เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ และความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
ที่เห็นควรแก้ไขข้อความในบันทึกหลักการและเหตุผลให้สอดคล้องกับร่างมาตรา ๔/๕ และควรพิจารณาถึงการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ี   
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการท างานท่ีมีการใช้เทคนิคและการด าเนินกรรมวิธีทางเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวในกิจการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง เป็นต้น ไปประกอบการพิจ ารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
   ๒. รับทราบแผนการในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง 
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักข่าวกรองแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  แนวทางในการแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย กรณีน าเรือออกนอกระบบ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
   ๑. รับทราบการจัดซื้อเรือประมง น.โชคพิกุลทอง ๒ พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ จ านวน ๑ ล า เพื่อไว้ใช้ในราชการ
ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับแหล่งเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าว เห็นควรให้กรมประมงด าเนินการ     
ปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรายการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลัก
ของหน่วยงานหรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปด าเนินการในล าดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอก็ให้ใช้จ่าย
จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
   ๒. ให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกี่ยวกับการจัดซื้อเรือประมงดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ     
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ (ASEAN Declaration to Prevent and 

Combat Cybercrime) ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน คร้ังท่ี ๓๑ (31st ASEAN Summit)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
    ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
    ๑.๑ เห็นชอบน าปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ (ASEAN Declaration to 
Prevent and Combat Cybercrime) ฉบับท่ีที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
ครั้งที่ ๑๑ ให้การรับรองไว้แล้ว เข้ารับความเห็นชอบในวาระการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ (31st ASEAN Summit)    
ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยร่างปฏิญญาฯ มีสาระส าคัญ เช่น 
การให้ความส าคัญของการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์และหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน   
การร่างกรอบการท างานระดับภูมิภาคเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และแผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกันและ
ต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึง   
การให้ความช่วยเหลือด้านผู้เช่ียวชาญทางเทคนิคในการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ เป็นต้น 
    ๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองปฏิญญาฯ 
   ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี   
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
   ๓. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐        
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ คร้ังที่ ๒ (The 2nd ASEAN Ministerial 

Conference on Cybersecurity) และงาน The 2nd Singapore International Cyber Week  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ (The 2nd ASEAN 

Ministerial Conference on Cybersecurity) และงาน The 2nd Singapore International Cyber Week ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะเข้าร่วมการประชุมฯ 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ที่ประชุมฯ ได้ให้ความส าคัญต่อ
การส่งเสริมการประสานงานระหว่างเวทีการประชุมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสามเสาในประชาคมอาเซียนเพื่อหารือประเด็นด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางสารสนเทศ และเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางสารสนเทศที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยอาเซียนต้องใช้ความพยายามร่วมกัน
เพื่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการท างานท่ีซ้ าซ้อนระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ได้เสนอประเด็นความร่วมมือที่ส าคัญ เช่น สนับสนุนให้อาเซียนรว่มกันผลักดนัและสรา้งความพร้อมเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านความมัน่คง
ปลอดภัยทางสารสนเทศ นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ได้มีการหารือพิเศษกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศคู่เจรจาอาเซียน 
ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา โดยประเทศคู่เจรจาของอาเซียนได้ให้ความส าคัญกับการหารือระหว่าง
ภูมิภาคที่ควรมีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ และเน้นย้ าถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศระหว่างอาเซียนและคู่เจรจา
ของอาเซียน เพื่อลดช่องว่างทางนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
                ๒. งาน The 2nd Singapore International Cyber Week เป็นงานที่เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีและผู้บริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางสารสนเทศจากประเทศต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมงานได้กล่าวถ้อยแถลง โดยมีประเด็นส าคัญ เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปี ๒๕๖๕ จะขาดแคลนบุคลากรในด้านดังกล่าวจ านวน 
๑.๘ ล้านคนท่ัวโลก รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานสากลในการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้หารือทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกา ลาว เมียนมา และสิงคโปร์ 
โดยมีการหารือที่ส าคัญ เช่น (๑) ไทยได้เชิญชวนให้บริษัทด้าน Cybersecurity ของสหรัฐอเมริกาเข้ามาลงทุน ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในโครงการ Digital Park Thailand (๒) ลาวได้เสนอให้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างไทยและลาวว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๓) เมียนมาขอให้ไทยสนับสนุนและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การเงินเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และ (๔) ไทยและสิงคโปร์หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านไอซีทีระหว่างไทยและสิงคโปร์ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือ

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย
ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งที่ประชุมหารือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในการจัดท าบันทึกความเข้าใจเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ เมื่อวันท่ี ๒๖-๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เห็นพ้องกันในสาระส าคัญของร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ข้ามชาติ 
และให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการด าเนินงาน ๔ ด้าน 
คือ (๑) การป้องกันการค้ามนุษย์ (๒) การสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดีค้ามนุษย์ (๓) การคุ้มครองและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ และ (๔) การสร้างศักยภาพในด้านการป้องกัน การสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี และการค้าให้ความคุ้มครอง 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

               ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) 
               ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและ
ส านักงบประมาณเกี่ยวกับในขั้นการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฯ หากมีกรณีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และ          
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อต้านรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งมีประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหา
การเมืองระหว่างประเทศ หรือมีเง่ือนไขที่จะน าไปสู่ปัญหาและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ประสานหารือกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพิจารณาก าหนดมาตรการและแนวทางด าเนินการ
ที่เหมาะสมต่อไป ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ส่วนงบประมาณปีต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็นจุดผ่านแดนถาวร  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบด าเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
โดยให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กรณีมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างหรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ  
บริเวณชายแดน ให้ประสานกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการด าเนินการ ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหรือ
กระท ากิจการใด ๆ ตามบริเวณชายแดน) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ (เรื่อง การระงับการก่อสร้างถนน
บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์) อย่างเคร่งครัดด้วย 
                ๒. ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
ก าหนดมาตรการรองรับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ ปัญหาการลักลอบการขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย 
ปัญหาการลักลอบการเข้าเมืองผิดกฎหมาย ปัญหาแรงงานต่างด้าว รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดมาตรการบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบ
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่รัฐบาลได้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหายางพารามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลเกษตรกร      
ผู้ปลูกยางพารา นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการยางพาราของประเทศเป็นระบบ และครบวงจรตั้งแต่ในขั้นตอนของการวางแผน      
การดูแลต้นทาง เช่น การลดพื้นที่การปลูกยางพารา กลางทาง เช่น การแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และปลายทาง เช่น การน า
ยางไปใช้ประโยชน์ จึงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๑.๑.๑ ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการจัดท า        
แผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ โดยมีรายละเอียดของแผนการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ ในแผนการบริหารจัดการดังกล่าวให้ด าเนินการให้ครบวงจรตั้งแต่การผลิต การตลาด และการแปรรูป โดยให้ครอบคลุมถึง
เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก การก าหนดพื้นที่เพาะปลูก การปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
พื้นที่ป่าเพื่อการเพาะปลูก รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจาก    
การด าเนินการตามแผนด้วย ตลอดจนการสนับสนุนให้โรงงานเอกชนประกอบกิจการแปรรูปให้มากขึ้น โดยในการด าเนินการ       



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการน าข้อเสนอของเครือข่ายชาวสวนยางในหลายจังหวัดภาคใต้ไปพิจารณาด าเนินการ และหารือ
ประสานข้อมูลร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการเช่ือมโยงการด าเนินการของหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ 
                          ๑.๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งด าเนินการลดพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราทั้งในพื้นที่สวนยางและพื้นที่บุกรุก
พื้นที่ป่า โดยให้มีมาตรการในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ตลอดจนการปลูกพืชเสริมหรือประกอบอาชีพอื่นแทนการเพาะปลูก
ยางพาราที่ชัดเจน มีเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดในการด าเนินการแต่ละปีว่าครอบคลุมพื้นที่ใด วิธีใด ผลเป็นอย่างไร และประสานส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้ กยท. เพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบ 
                          ๑.๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กยท. 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนรับซื้อยางพาราหรือผลิตผลิตภัณฑ์     
แปรรูปจากยางพารา เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ หลักกิโลเมตรบอกระยะทาง แผ่นการ์ดเรลตามแนวโค้งถนน และ
ขับเคลื่อนให้น ายางพาราส าเร็จรูป เช่น ยางปูพื้นคอกสัตว์ ยางรองอ่างเก็บน้ า ยางรองคอสะพาน มาใช้ในโครงการของภาครัฐ     
โดยก าหนดเป้าหมายให้มีการใช้ยางในภาครัฐเพิ่มขึ้น ๑ แสนตันต่อปี 
                          ทั้งนี้ ให้ กยท. น าแผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน ๓ เดือน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 
                ๒. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง       
เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน เร่งรัดการด าเนินการ   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ (TIP Report) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท า
รายงานดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ให้น าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ก่อนน าเสนอต่อสหรัฐอเมริกา
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ในการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้น ามาจัดแสดงตามสถานท่ีราชการหรือการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีให้ผู้บริหาร
ของทุกส่วนราชการ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ให้ความส าคัญกับผลงานดังกล่าวและน ามาพิจารณาด าเนินการให้เกิด    
การต่อยอดหรือการน าไปพัฒนาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์กับการด าเนินงานของส่วนราชการ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ การใช้น้ ามันปาล์มกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยและกระตุ้นการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทย
ให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการรับฟังความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อน ามา
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษา      

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย     

ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที ่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที ่ส านักเลขาธิการ         
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั ้งอาเซียน      
“The International Fleet Review to Commemorate the 50 th Anniversary of ASEAN Establishment”  จ ัด โ ดย
กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมืองพัทยา ประกอบด้วยกิจกรรมการสวนสนาม
ทางเรือนานาชาติ การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ และการฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑ 
ทั้งนี้ การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ ครั้งนี้ จะเป็นการแสดงบทบาทส าคัญของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก      
ผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งยังเป็นการแสดงบทบาทน าด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือ    
ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้มีการฝึกผสมทางเรือร่วมกันครบทุกประเทศ  
เป็นครั้งแรก รวมถึงยังเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศต่าง ๆ ได้ใช้ประเทศไทยเป็นเวทีในการประชุมหารือระหว่างกันของผู้บัญชาการ
กองทัพเรือต่างประเทศ หรือผู้แทน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค คร้ังท่ี ๒๔  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting : 
APEC FMM) ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   ๑. การประชุม APEC FMM ครั้งที่ ๒๔ ที่ประชุมฯ หารือ ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การลงทุนระยะยาวในโครงสร้าง
พื้นฐาน (๒) การป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายก าไรไปต่างประเทศ (BEPS) (๓) การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
เพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และ (๔) การเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้งได้หารือในประเด็นอื่น ๆ เช่น ความคืบหน้าของ
โครงการจัดการกองทุนภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดน (Asia Region Funds Passport) เพื่ออ านวยความสะดวกการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเ ปคได้ร่วมกัน     
ออกแถลงการณ์ร่วม (Joint Ministerial Statement) ของการประชุม APEC FMM ครั้งที่ ๒๔ ส าหรับการประชุม APEC FMM 
ครั้งท่ี ๒๕ จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศปาปัวนิวกินี 
   ๒. การประชุม ABAC’s Executive Dialogues with APEC Finance Ministers ที่ประชุมฯ ได้หารือในประเด็น
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยสนับสนุนให้เพิ่มระดับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคเอเปคผ่านการร่วมลงทุนของภาคเอกชน 
พร้อมทั้งพัฒนากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพื่อรองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนการให้เงินสกุลท้องถิ่น
ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค และเน้นย้ าบทบาทของเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) เพื่อให้การเข้าถึงบริการ  
ทางการเงินเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีเสถียรภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
   ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง ปลัดกระทรวงการคลังด้านกิจการระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของออสเตรเลีย 
โดยมีประเด็นหารือที่ส าคัญ เช่น ฮ่องกงได้เชิญชวนให้นักธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ฮ่องกงเพิ่มขึ้น สหรัฐอเมริกาได้สอบถามถึงนโยบายต่าง ๆ ของไทยที่สหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญ รวมทั้งต้องการให้ไทยซื้อสินค้า
จากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น และไทยได้เสนอข้อมูลนโยบายทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) เพือ่เพิ่มโอกาสและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นต้น 
 
 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ (United Nations Partnership 
Framework : UNPAF) ฉบับที่ ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑ ซึ่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และผู้ประสานงาน
สหประชาชาติประจ าประเทศไทย พร้อมผู้แทนหน่วยงานภายใต้ทีมงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (United Nations Country 
Team : UNCT) เป็นผู้ลงนามฝ่ายสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมถึงการปรับเปลี่ยนร่างกรอบความร่วมมือดังกล่าว 
โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ปรับเพิ่มเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเรื่องการขยายการแลกเปลี่ยน
ด้านนวัตกรรม และมอบหมายส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องติดตามและร่วมกับ  UNCT ขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้กรอบ 
UNPAF ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และ

กรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านประมง  

  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
    ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
     ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของคณะกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ   
(๑) การแก้ไขปัญหาหนี้สิน (๒) การปรับปรุงโครงสร้างและกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (๓) การบริหารจัดการภายใน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ (๔) การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการเจรจากับสถาบันเจ้าหนี้
เพื่อการจัดการหนี้ และรอรับการส ารวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกร รวมถึงพิจารณาร่างข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างและกฎหมายกองทนุ
ฟื้นฟูและพฒันาเกษตรกร 
     ๑.๒ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ 
เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน (นับจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
   ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติแผนและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร จ านวน ๒,๓๐๓,๒๖๗,๗๓๓.๖๘ บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเพื่อการจัดการหนี้ จ านวน ๑,๓๔๑,๗๒๗,๘๕๙.๒๑ บาท 
จึงเห็นควรให้ใช้จ่ายจากวงเงินดังกล่าว ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในอาเซียน (Draft Joint 

Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
    ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 
     ๑.๑ เห็นชอบถ้อยค าและสารัตถะในร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมสตรี สันติภาพ และความมั่นคง    
ในอาเซียน (Draft Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN) เป็นเอกสารที่ผู้น าประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ จะรับรองร่วมกันในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยสาระส าคัญของถ้อยค าและสารัตถะในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่ง
สันติภาพและการป้องกัน ความมุ่งมั่นในการจัดการกับต้นตอของสาเหตุของความขัดแย้งทางอาวุธ การให้ค ามั่นที่จะส่งเสริม   
ความเสมอภาคทางเพศ และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมระหว่างบุรุษและสตรีในสังคม การสนับสนุนการบูรณาการมิติทางเพศ 
การเสริมสร้างขีดความสามารถของสตรีในฐานะผู้สร้างสันติภาพในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ต่อรอง และ/หรือ ผู้ตอบสนองรายแรก       
ในระดับภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น ยกระดับบทบาทขององค์กรระหว่างรัฐบาลระหว่างประเทศในการสนับสนุนการปฏบิัติ    
ตามพันธกรณีและข้อผูกพันในระดับโลก 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรัฐมนตรีอาเซียน         
ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development : AMMSWD) และ
รัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women : AMMW) ของประเทศไทย มีหนังสือแจ้งความเห็นชอบ
ต่อร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ไปยังสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานอาเซียน ภายในวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
    ๑.๓ ให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 
   ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ           
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  เอกสารส าคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังที่ ๒๕ และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ ๒๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
    ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
     ๑.๑ ร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕ เป็นเอกสารที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและปฏิญาณของ     
ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคภายใต้ “การสร้างพลวัตใหม่และการส่งเสริมการพัฒนาไปสู่อนาคตร่วมกัน” และให้นายกรัฐมนตรีหรือ
ผู้แทนรับรองเอกสารดังกล่าว ซึ่งการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕ จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
    ๑.๒ ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมเพื่อสรุปความก้าวหน้า   
ในการด าเนินการต่าง ๆ ของเอเปค และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือ
ผู้แทนร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ จะจัดขึ้นในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ นครดานัง 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
   ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ และร่างถ้อยแถลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
   ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ที่เห็นว่า เพื่อให้สาระส าคัญในร่างปฏิญญาฯ มีความครบถ้วนสะท้อนถึงประเด็นท่ีคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปคได้ให้ความส าคัญ
ในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เห็นควรเพิ่มเติมการปฏิรูปกฎระเบียบ ภายใต้การขับเคลื่อนวาระใหม่ส าหรับการปฏิรูปโครงสร้าง
เอเปค (Renewed APEC Agenda for Structural Reform : RAASR) ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระหว่างวันท่ี ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. การพบปะหารือกับ Sir. Mark Walport (Chief Executive Designate of UK Research and Innovation : UKRI) 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การร่วมมือกันในด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีความเช่ียวชาญ 
และ (๒) การผลักดันการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างไทยกับ   
สหราชอาณาจักร 
                ๒. การพบปะหารือกับ Ms. Frederique Vidal (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
ของฝรั่งเศส) ฝ่ายไทยได้แสดงความสนใจต่อโครงการการแลกเปลี่ยนนักเรียนและนักวิจัยระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศส   
ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intention : LOI) มีเนื้อหาเกี่ยวกับความตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อเสนอเรื่องความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งฝ่ายไทย โดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จะพิจารณาและ
ด าเนินการต่อไป 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

                ๓. การเข้าร่วมประชุมประจ าปี STS forum ครั้งที่ ๑๔ [The 14th Meeting on Science and Technology in 
Society (STS) forum] นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวถึงความเช่ือมั่นต่อการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วโลกก าลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ร่วมบรรยายและน าเสนอมุมมองในการประชุม “Concurrent Session : Bridging Science and Technology 
with Society and Politics” โดยกล่าวถึงการเช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคมและการเมือง และการให้วิสัยทัศน์
ต่อนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของนักการเมือง เป็นต้น 
                ๔. การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Minister’s Roundtable Meeting) 
โดยมีหัวข้อหลักการประชุม ได้แก่ “บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งอนาคต -สังคม              
ที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง” [The Role of Science, Technology and Innovation (STI) for Future Society-Human-Centered 
Society to be Reallzed through Society 5.0] 
                ๕. การพบปะหารือกับผู้บริหารของธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะได้พบปะหารือกับบริษัทเอกชนด้านอาหารและยาขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น และได้เชิญชวน             
เข้ามาลงทุนในพื้นที่ Food Innopolis และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
of innovation : EECi) ของไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว คร้ังท่ี ๑๐  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ 
๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่ง สปป.ลาว ได้มีการลงนามร่วมกันในบันทึกการประชุม 
(Agreed Minutes) และที่ประชุมได้ปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็นส าคัญ เช่น ความร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยตามแนวชายแดนระดับจังหวัด-แขวง ความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดนร่วมไทย-ลาว ความร่วมมืออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการเข้า-ออกเมืองตามจุดผ่านแดน และการยกระดับจุดผ่านแดนและการเปิดจุดผ่านแดน เป็นต้น นอกจากนี้ 
ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติม ได้แก่ (๑) การเสนอการเพิ่มเวลาในการเปิด-ปิดด่านประเพณีหนองดา เมืองสีโคดตะบอง 
นครหลวงเวียงจันทน์ และจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จากเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. เป็นเวลา 
๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. พร้อมท้ังเสนอยกระดับด่านประเพณีขึ้นเป็นด่านท้องถิ่น และ (๒) ให้ท้ังสองฝ่ายร่วมกันพัฒนาบริเวณชายแดน
เลียบตามแม่น้ าโขง และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ขอถอนร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าภายใต้พิธสีารมาดริด พ.ศ. .... ฉบบัเดิม และเสนอร่างกฎกระทรวง

การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเติมวันมีผลใช้บังคับในร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยเพิ่มเติมวันใช้บังคับของร่างกฎกระทรวง
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพ่ือให้สอดคล้องกับวันท่ีพิธีสารมาดริดมีผลผูกพันประเทศไทย ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนอีกครั้งหนึ่ง 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของผู้น าอาเซียน-แคนาดา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา       

ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada Joint Leaders' Statement on the 
Occasion of the Commemorative Summit to Mark the 40 th Anniversary of ASEAN-Canada Dialogue 
Relations) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

                   ๑.๑ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของผู้น าอาเซียน-แคนาดา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา ในโอกาสครบรอบ 
๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา (ASEAN Canada Joint Leaders’ Statement on the Occasion of the Commemorative 
Summit to Mark the 40th Anniversary of ASEAN Canada Dialogue Relations) มีสาระส าคัญเป็นการเน้นย้ าถึงการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับแคนาดาในช่วง ๔๐ ปีที่ผ่านมา ในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมทั้งด้านประชาชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมาโดยตลอด โดยให้ความส าคัญกับการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน และสนับสนุนสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก 
                    ๑.๒ ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ          
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง     
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงข่าวของประธานร่วมของการประชุมระดับสูงครั้งแรกระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน : สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Draft Co-Chairs’ Press Statement of the Inaugural High-Level 
ASEAN- EU Dialogue on Sustainable Development :  Towards Achieving the Sustainable Development Goals)    
มีสาระส าคัญคือ (๑) การเน้นย้ าถึงความส าคัญของการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (๒) การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (๓) การเปิดตัวโครงการความร่วมมือใหม่ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป 
(๔) การใช้ประโยชน์จากข้อริเริ่มและโครงการต่าง ๆ ของอาเซียนในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (๕) การขับเคลื่อนประเด็นคาบเกี่ยว
ที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้หลายเป้าหมาย (๖) การให้ความส าคัญกับบทบาทของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และภาควิชาการ และ (๗) การติดตามผลจากการประชุมฯ โดยแสวงหาข้อริเริ่มความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม 
                   ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ที่เห็นควรหยิบยกประเด็นร่วมภายใต้อาเซียนและสหภาพยุโรปที่มีล าดับความส าคัญสูงขึ้นมาพิจารณาถึงการขับเคลื่อนและ        
ใช้ประสบการณ์ร่วมกัน และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่าง ๆ ทั้งในสหภาพยุโรปและอาเซียน ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป คร้ังที่ ๑๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ (13th ASEM Foreign 
Ministers’ Meeting : ASEM FMM13) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐ    
แห่งสหภาพเมียนมา โดยร่างแถลงการณ์ฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ที่แสดงความมุ่งมั่นของสมาชิก ASEM ในการส่งเสริม
ความร่วมมือในสาขาที่สมาชิกให้ความส าคัญ อาทิ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหาร
จัดการภัยพิบัติ การเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาค และพลังงานทดแทน รวมทั้งประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มีความสนใจ
ร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือทางทะเล การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การต่อต้านการก่อการร้าย และความมั่นคงทางไซเบอร์ 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรอืผู้แทนที่ได้รบัมอบหมายร่วมให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ฯ 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแ จง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโซล (Seoul Declaration)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาโซล (Seoul Declaration) มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการพัฒนา
ความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับแต่ละประเทศสมาชิกอาเซม ซี่งการด าเนินการดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ รวมทั้งจะน าเสนอเอกสารในหัวข้อ “Collaboration for the Next 
Decade-Improving Youth Employability” ต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ ๖ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 
๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านการส่งเสริม         
การเคลื่อนย้ายระหว่างเอเชียและยุโรป ในข้อ ๖ ของร่างปฏิญญาฯ ควรพิจารณาเพิ่มการวิจัยและพัฒนาให้เป็นกลไกหนึ่งของ    
การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย และในด้านการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อการว่าจ้าง (Employability)   
ด้วยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ในข้อ ๙ ของร่างปฏิญญาฯ ควรพิจารณาเรื่องสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทั้งในสายสามัญ 
อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้วย รวมทั้งควรพิจารณาการเสนอเรื่อง การส่งเสริมเยาวชน
ให้เป็นนวัตกร (Innovator) และการสร้างระบบนวัตกรรมเปิด (Open Innovation) ให้เป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญในการน าเสนอในหัวข้อ 
Collaboration for the Next Decade-Improving Youth Employability เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้เห็นความส าคัญของการสร้าง
เยาวชนให้มีศักยภาพท่ีจะเป็นนวัตกร มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  รายงานผลการประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๐ และ         

การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมประจ าปีสภาผูว้่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๐ 
และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๐ โดยกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) คาดว่า การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ ๓.๖ ในปี ๒๕๖๐ 
และร้อยละ ๓.๗ ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้  
ธนาคารโลก และ IMF ยังคงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเร่งด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และ
กฎระเบียบภายในประเทศที่เอื้ออ านวยต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ( Inclusive Growth) ในระยะยาว โดยในส่วนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้น าเสนอถ้อยแถลงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของไทย ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ส่งผลให้ประมาณการเศรษฐกิจของไทยในปี ๒๕๖๐ เติบโตในอัตราร้อยละ ๓.๗ และในปีหน้า
จากเดิมคาดว่าจะเติบโตร้อยละ ๓.๓ เพิม่เป็นร้อยละ ๓.๕ 
                ๒. การประชุมร่วมระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลก และ  IMF   
(Joint Meeting of the World Bank-IMF Southeast Asia Group : SEA Group) โดย IMF ได้แนะน าประเทศสมาชิกให้ใช้โอกาส
ที่สภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้นในขณะนี้ เร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศให้สมดุล นอกจากนี้ ผู้เช่ียวชาญจากธนาคารโลก 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

และ IMF ได้น าเสนอบทบาทที่เพิ่มขึ้นของนวัตกรรมทางการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในการช่วยลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของผู้มีรายได้น้อย 
                ๓. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๖ (96th Development Committee Meeting) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมฯ ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งจะสามารถบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ า
และน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (๒) การส่งเสริมบทบาทและมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลงทุนเพื่อการพัฒนา     
(๓) ให้ธนาคารโลกเป็นองค์กรอิสระที่มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการสนับสนุนประเทศสมาชิกทั้งด้านโครงการเงินกู้และ
การช่วยเหลือทางวิชาการ และ (๔) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเร่งหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มทุนของธนาคารโลกให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
                ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมหารือทวิภาคีกับรองประธานธนาคารโลกประจ าภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก คณะผู้จัดท ารายงาน Doing Business และ Logistics Performance Index และผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน
ต่างประเทศ โดยมีการหารือที่ส าคัญ เช่น (๑) แนวทางความร่วมมือระหว่างไทยและธนาคารโลกภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างประเทศที่อยู่ระหว่างการจัดท า (๒) ผลงานของรัฐบาลไทยที่ได้ปฏิรูปกฎหมาย และลดกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น และ        
(๓) สถาบันการเงินต่างประเทศเล็งเห็นถึงความส าคัญของไทยในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคและอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐมอลตาและราชอาณาจักรสเปนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐมอลตา ระหว่างวันที่ ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และราชอาณาจักรสเปน 
ระหว่างวันที่ ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ    
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลการเยือนสาธารณรัฐมอลตา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 
Our Ocean Conference ครั้งที่ ๔ ในหัวข้อ Our Ocean, an Ocean for life เพื่อแสดงบทบาทความมุ่งมั่นและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อความยั่งยืนของทะเลและมหาสมุทรในด้านการประมงทะเล การลดมลพิษทางทะเล การเพิ่มพื้นที่คุ้มครองสัตว์ทะเล          
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความมั่นคงทางทะเล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถ้อยแถลง
แสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของไทยในการสร้างความยั่งยืนให้แก่มหาสมุทรและทรัพยากรประมงทะเล รวมทั้งได้หารือกับกรรมาธิการ
สหภาพยุโรปและผู้บริหารกลุ่มผู้น าเข้าสินค้าประมงของไทยในระหว่างการประชุมฯ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการประมงยั่งยืน 
                ๒. ผลการเยือนราชอาณาจักรสเปน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมหารือกับ  Fisheries 
Monitoring Center ราชอาณาจักรสเปน ในการติดตามและควบคุมเรือประมง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารจัดการและ
ควบคุมติดตามเรือประมง โดยพบว่าระบบการควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังการท าประมงของสเปนมีการบริหารจัดการข้อมูล
เรือประมงและการท าประมงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีความช านาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการ
เฝ้าระวังการท าการประมงของไทยจะน าความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาระบบของไทยต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยผลการประชุมฯ เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เช่น การใช้เทคโนโลยีในการช่วยยกระดับการบริการของภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปภาครัฐสู่การใช้ดิจิทัล 
และการที่ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักของกลุ่มธรรมาภิบาลภาครัฐ (Public Sector Governance : PSG) จะช่วยส่งเสริม
บทบาทและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องการปฏิรูปเพื่อเพิ่มธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ และมอบหมาย
ให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปคใน ๓ ด้านหลัก คือ (๑) การด าเนินงาน
ด้านการปฏิรูปโครงสร้างภายใต้ Renewed APEC Agenda for Structural Reform : RAASR (๒) การด าเนินงานต่าง ๆ ภายใต้
กลุ่มเพื่อนประธาน และ (๓) การด าเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค และการจัดท ารายงาน



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

นโยบายเศรษฐกิจเอเปคปี ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการดังกล่าว เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับ
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบของงานนโยบายการแข่งขันและกฎหมาย จากกรมการค้าภายในเป็นส านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงขอแก้ไขชื่อหน่วยงาน จากกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน) เป็นส านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภารัฐมนตรีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา          

ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภารัฐมนตรีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดนิทางพิเศษ มีสาระส าคัญเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษของไทยกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาที่จะเดินทางระหว่างกัน      
เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างบุคลากรภาครัฐของทั้งสองประเทศ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือ
ในทุกมิติ โดยความตกลงฯ จะเริ่มมีผลใช้บังคับ ๓๐ วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้ายผ่านช่องทางการทูต 
เพื่อยืนยันว่าคู่ภาคีทั้งสองฝ่ายได้ด าเนินการตามกระบวนกฎหมายภายในท่ีจ าเป็นส าหรับการมีผลใช้บังคับเสร็จสิ้นแล้ว 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ 
                    ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ในกรณีที่ผู้ลงนามเป็น      
ผู้ได้รับมอบหมาย 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค คร้ังท่ี ๑๐  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ ๑๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคในการสนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงในภูมิภาคที่ไร้รอยต่อ มีความมั่นคง 
ปลอดภัย ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการรับรองถ้อยแถลงฯ ไปแล้วในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ ๑๐ 
(the 10th Asia-Pacific Economic Cooperation Transportation Ministerial Meeting : TMM10) ระหว่างวันที่ ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกินี ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ในการน าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การจัดท าความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติส าหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ

รายงานและประเมินผลส าหรับสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั่วโลก รวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคม (Regional 
Workshop to Support the Regular Process for the Global Reporting and Assessment of the Marine 
Environment, Including Socioeconomic Aspects)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

                    ๑.๑ ให้จัดท าความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนส าหรับการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกระบวนการรายงานและประเมินผลส าหรับสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก รวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคม 
( Regional Workshop to Support the Regular Process for the Global Reporting and Assessment of the Marine 
Environment, Including Socioeconomic Aspects ) ซึ ่งร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ มีสาระส าคัญในประเด็นต่าง ๆ เช่น  
สหประชาชาติจะเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในประเทศไทย ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ที่ส านักงาน UNESCO กรุงเทพมหานคร โดยการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ  
ในการจัดท ารายงานการประเมินสภาพมหาสมุทรทั่วโลกอย่างบูรณาการ (Global Integrated Marine Assessment) ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้เสนอความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทาง     
การด าเนินงานของกระบวนการประเมินสถานะของสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก โดยจะมีการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ        
ในวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ ให้นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก หรือผู้แทน  
ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทย พร้อมทั้งอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม 
(Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ      
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง    
พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี       
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNIDO) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ในการด าเนินความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
ระหว่างไทยกับ UNIDO โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันตามแนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม (ISID) รวมถึงเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีก าหนดการลงนามร่างกรอบความร่วมมือฯ ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญ (General Conference : GC) 
สมัยที่ ๑๗ ระหว่างวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน-๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างกรอบความร่วมมือฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างกรอบความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ และไม่ขัดกับหลักการ     
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
และส านักงบประมาณที่เห็นว่า สาขาริเริ่มที่ก าหนดในกรอบความร่วมมือฯ มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จึงควรพิจารณาก าหนดแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยในระยะต่อไป รวมทั้งในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย
ทั้งในด้านการผลิตภาพ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควรมุ่งเน้นการออกแบบสนับสนุนให้ตรงตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
(tailor-made) และตรงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยได้อย่างมีประสิทธิผล 
ส าหรับค่าใช้จ่ายการด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นล าดับแรก ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
ตามขั้นตอน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
   

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส              
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานผลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี ๒๕๕๙  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
   ๑. รับทราบรายงานผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี ๒๕๕๙ ซึ่งผลการติดตามและประเมินผล 
มีผลส ารวจที่ยืนยันว่าการด าเนินโครงการฯ เป็นการลงทุนกับเด็กที่คุ้มค่าเนื่องจากท าให้แม่และเด็กได้เข้าสู่บริการสาธารณสุข     
ส่วนผลกระทบของเงินอุดหนุนต่อการเลี้ยงดูเด็กและพัฒนาการของเด็กไม่อาจวัดผลได้ในระยะสั้น และเห็นชอบกรณีการยกเลิก
เง่ือนไขที่ก าหนดว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม และเริ่มด าเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ส าหรับภาระงบประมาณจากการให้สิทธ์ิ
เด็กในระบบประกันสังคมที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปด าเนินการ
ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอ ให้จัดท ารายละเอียดพร้อมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรร
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความจ าเป็นเหมาะสมต่อไป รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สถานะของผู้ขอรับสิทธ์ิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างแท้จริง ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
   ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ท าหน้าที่คัดกรองสิทธ์ิ  
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ และผู้คัดกรองสิทธิ์มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และควรมีการประเมินจ านวนครัวเรือนยากจนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่คาดว่าจะมีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนฯ และงบประมาณ     
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและการจัดสรรงบประมาณ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
   ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการการด าเนินโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน (ส านักงานประกันสังคม) กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวม
ของการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั้งระบบ รวมทั้งให้เร่งประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการฯ เพื่อให้สามารถน าผลการประเมิน
ดังกล่าวไปปรับปรุงการด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงต่อไป 
   ๔. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี ้
    ๔.๑ พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตาม
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังและฐานข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์น ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งปรับปรุงระบบการเช่ือมโยง



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

ข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการฯ 
ได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
    ๔.๒ ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์จากเดิมที่เป็นการใช้กลไกในพื้นที่โดยใช้ดุลยพินิจของ      
ผู้รับรอง เพื่อให้เกิดการเข้าถึงผู้มีสิทธ์ิอย่างแท้จริง ตามข้อสังเกตจากรายงานการติดตามประเมินผลโครงการฯ ของสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน  าลด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ าลด ตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ ดังนี ้
                    ๑.๑ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒ โครงการ ในกรอบวงเงิน ๔,๓๔๒.๖๕๙๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 
                          ๑.๑.๑ การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากพายุตาลัส
และเซินกา กรอบวงเงิน ๓,๕๙๒.๖๕๙๐ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จากกรอบวงเงิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา) จ านวน ๑,๑๙๗,๕๕๓ ครัวเรือน ทั้งนี้ เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ไม่ได้ระบุว่าเกิดจากพายุตาลัสและเซินกา หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองคุณสมบัติของ
เกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือว่าเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและเซินกา เห็นควรให้สามารถ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เช่นเดียวกันได้ 
                          ๑.๑.๒ การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากพายุ
ทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ า และร่องมรสุม กรอบวงเงิน ๗๕๐ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
ประมาณการเบื้องต้น จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จ านวน 
๒๔๑,๓๑๑ ครัวเรือน) ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับ
เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วในช่วงพายุตาลัสและเซินกา 
                    ๑.๒ การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ า ๑๓ ทุ่ง กรอบวงเงิน 
๑๒๗.๖๑๐๐ ล้านบาท เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการจัดท าข้อมูลหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืช 
วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน และข้อมูลการส ารวจความต้องการในพื้นที่ให้ชัดเจนก่อน ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการ เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใช้จ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตาม
โครงการดังกล่าวในโอกาสแรกก่อน หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง 
                    ๑.๓ การชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ๖ เดือน ส าหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน ๖๒๒ แห่ง สมาชิก 
จ านวน ๑๓๘,๓๑๗ ราย และมูลหนี้ต้นเงินกู้ จ านวน ๑๕,๕๖๘ ล้านบาท เห็นควรให้ชดเชยดอกเบี้ยในกรอบวงเงิน ๒๓๓.๕๑๐๐ ล้านบาท 
(ต้นเงินกู้ ๑๕,๕๖๘ ล้านบาท x อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี x ๖ เดือน) โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากไม่เพียงพอให้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามความจ าเป็นและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้กรมส่งเส ริมสหกรณ์ตรวจสอบเป้าหมายและมูลหนี้               
ให้มีความเป็นปัจจุบันก่อน และให้ด าเนินการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิก โดยยึดการให้ความช่วยเหลือ    
๑ สัญญา ๑ ครัวเรือน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือระดับครัวเรือนอย่างแท้จริง 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญในการควบคุม ก ากับ ดูแลการให้ความช่วยเหลือ    
ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง รวมทั้งการช่วยเหลือ
เกษตรกรในครั้งนี้จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญต่อการลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบเตือนภัยทางธรรมชาติที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

ตลอดจนการให้ความรู้กับเกษตรกรด้านการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ความต้องการของตลาด และ
ลักษณะของภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการส ารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลโครงการส ารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจากการจัดเก็บข้อมูลของผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 
จ านวน ๑๓.๔๓ ล้านคน สามารถน าข้อมูลมาประมวลผลได้ จ านวน ๑๐.๖๔ ล้านคน โดยพบว่า ๕ อันดับแรกที่ผู้มีรายได้น้อยต้องการ
ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ คือ (๑) ลดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ประปา (๒) ลดภาระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน    
(๓) ลดภาระค่ารักษาพยาบาล/ดูแลสุขภาพ (๔) เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา และ (๕) ลดภาระค่าอุปกรณ์การศึกษาลูกหลาน ทั้งนี้       
จากผลการส ารวจดังกล่าว ส านักงานสถิติแห่งชาติมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่  
ที่ดีขึ้น เช่น ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งรัฐควรก าหนดนโยบาย/มาตรการลดค่าครองชีพหรือลดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และรัฐควรส่งเสริมการพัฒนา
ด้านอาชีพเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถด ารงชีพได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การร่วมรับรองร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซ่ึงเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม 

Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labour ครั งท่ี ๔  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) มีเนื้อหาเน้นความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน
เพื่อขจัดแรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงานผ่านหลักสิทธิมนุษยชน และการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม เช่น ก ารเก็บข้อมูลและ  
สถิติที่มีประสิทธิภาพ การให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่เด็กกลุ่มต่าง ๆ การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหวา่ง   
ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการขจัดปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้แรงงานเด็ก  
รวมถึงการลดความเสี่ยงที่เด็กจะตกเป็นเหยื่อการใช้แรงงานด้วย 
                    ๑.๒ เห็นชอบที่ไทยจะรับรองร่างปฏิญญาฯ ในท่ีประชุม Global Conference on the Sustained Eradication 
of Child Labour ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา โดยมีเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงบัวโนสไอเรส เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและเป็นผู้รับรองร่างปฏิญญาฯ 
               ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว ้ให้กระทรวงแรงงานด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                ๑. กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามมาตรการ       
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ หรือกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย เพื่อน าไปช่วยเหลือ เยียวยา ฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย
หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ หรือเพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยให้จัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน ก าหนด
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เป้าหมาย และสถานท่ีด าเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง และขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้
และเบิกจ่ายได้ ให้ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ 
เป็นล าดับแรก โดยด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณในโอกาสแรก 
                ทั้งนี้ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งด าเนินการใช้จ่ายและก่อหนี้ให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๑ และส านักงบประมาณจะจัดให้มีระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวเป็นรายไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการ
ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นหาข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาจสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใช้งาน
ศูนย์บริการต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่พระราชบัญญตัิการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญตัิแผนและขั้นตอนการด าเนนิการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว นั้น ในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และประเด็นการปฏิรูป ให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะด าเนินการต่อไป เพื่อให้การด าเนินการของส่วนราชการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการให้ประสานหารือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะด าเนินการต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
[ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและสถิติที่ส าคัญของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ (มูลค่าการค้าการลงทุน มูลค่าการส่งออก ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ข้อมูลแรงงาน (ก าลังแรงงาน    
ภาคเกษตรกรรม/อุตสาหกรรม ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมแต่ละภาค) โดยพิจารณาจัดท าข้อมูลดังกล่าว เป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการส าหรับให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (๒) ข้อมูลส าหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย 
ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเรว็ โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนิน
โครงการระบายน้ าที่ส าคัญ เช่น การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อเร่งระบายน้ าท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดท าในลักษณะ
ต่อยอดหรือขยายผลจากแนวทางที่ด าเนินการอยู่ เช่น แก้มลิงพวง โดยท าเส้นทางระบายน้ าที่มีระยะทางสั้น ๆ เพื่อระบายน้ าไปยัง
พื้นที่กักเก็บน้ าจุดต่าง ๆ 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในบรเิวณต่าง ๆ  ที่มักประสบปัญหาการจราจรตดิขัดอยู่เป็นประจ า โดยให้พิจารณารูปแบบในการด าเนินการ
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

ให้เหมาะสมและมีทัศนียภาพท่ีดี เช่น การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทางยกระดับ เพื่อให้สามารถระบายความหนาแน่นของการจราจร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณรถติดสะสม ท้ังนี้ ให้เร่งรัดจัดท าแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง 
และช้ันนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมือง
ของประเทศในระยะต่อไป ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๖ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ
ขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้น ายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับกระทรว งกลาโหม 
(กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการดังกล่าว โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน น้ัน 
                          ๒.๖.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เริ่ม
ด าเนินการกับถนนในท้องถิ่นที่มีสภาพการใช้งานท่ีไม่ต้องรับน้ าหนักบรรทุกมากเป็นล าดับแรก 
                          ๒.๖.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาก าหนดมาตรฐานการใช้ยางพาราในการสร้างถนนในสัดส่วน
ที่มากกว่าท่ีก าหนดอยู่ในปัจจุบัน (มากกว่าร้อยละ ๕) เพื่อส่งเสริมให้มีการน ายางพารามาใช้ให้มากยิ่งขึ้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความช ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความช ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับความช ารุดบกพร่องของสินค้า อันเป็นมาตรการส าคัญทางกฎหมาย    
ที่จะคุ้มครองผู้บริโภค โดยก าหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบต่อความช ารุดบกพร่องของสินค้าเพิ่มเตมิ
จากหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่เห็นว่า การที่ไม่ได้นิยามความหมายของค าว่า “ความช ารุดบกพร่องเพียงเล็กน้อย” ไว้อย่างชัดเจน อาจท าให้เกิดปัญหา
ในการตีความ และเป็นเหตุให้ผู้บริโภคไม่ได้รับการเยียวยาในความช ารุดบกพร่องของสินค้า หากผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาว่าความช ารุด
บกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นความช ารุดบกพร่องเพียงเล็กน้อย และร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดบทเฉพาะกาลให้ชัดเจนว่า      
จะใช้บังคับหรือไม่ใช้บังคับกับสินค้าที่ได้ขายแก่ผู้บริโภคก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งจะท าให้เกิดการโต้แย้งสิทธิและหน้าที่
ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งควรพิจารณาความเหมาะสมของบทนิยามค าว่า “สินค้า” ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ว่าควรจะครอบคลุมถึงสินค้าประเภทใดบ้าง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง     
และขนาดย่อม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการจัดท าโครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒                 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติในหลักการโครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ 
โครงการอาคารเช่าฯ สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน ๓) ระยะที่ ๑ โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) และโครงการ
อาคารเช่าฯ นครสวรรค์ ๒ ระยะที่ ๒ รวม ๔๙๔ หน่วย วงเงินงบประมาณรวม ๒๔๘.๗๔๘ ล้านบาท แหล่งที่มาของเงินลงทุน
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๙๗.๐๕๔ ล้านบาท และเงินกู้ภายในประเทศ ๕๑.๖๙๔ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอาคารเช่าฯ ในส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล         
ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส าหรับเงินกู้ภายในประเทศ ให้ กคช. ด าเนินการตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้ กคช. เริ่มด าเนินโครงการอาคารเช่าฯ ได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ กคช. ด าเนินการต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย ดังนี้ 
                    ๒.๑ ในการก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เช่า ให้ กคช. น าฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังที่เป็นปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการด าเนินการ โดยให้ความส าคัญกับผู้มีรายได้น้อย
ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นล าดับแรก และในการก าหนดหลักเกณฑ์การเช่า การบริหารโครงการ และ    
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  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

การท าสัญญาเช่า ให้ กคช. ด าเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างแท้จริงและ
ป้องกันการขายสิทธิ์ต่อหรือการเก็งก าไรของผู้ที่ต้องการแสวงประโยชน์ 
                    ๒.๒ ให้ คกช. ค านึงถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและเหมาะสม เช่น ขนาด รูปแบบ
ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และเส้นทางคมนาคม รวมทั้งความคุ้มค่าในการด าเนินการและการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก ากับดูแลให้ กคช. ด าเนินโครงการอาคารเชา่ฯ 
ให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้จัดท าล าดับความส าคัญและด าเนินการในส่วนท่ีมีความพร้อมก่อน และให้มี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ กคช. ด าเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนา    
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ เช่น การก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารโครงการอาคารเช่าฯ โดยเฉพาะการก ากับสัญญาและการเช่าที่ชัดเจน การปรับอัตราค่าเช่าโดยก าหนดแนวทาง
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และพิจารณาเพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการอาคารเช่าฯ การศึกษาความเป็นไปได้
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership : PPP) และให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการอาคารเช่าฯ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  มาตรการด้านการเงินส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบในหลักการมาตรการด้านการเงินส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ขยายระยะเวลาโครงการรวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน    
แก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน ๒,๘๓๗.๕๐ ล้านบาท โดยให้ธนาคารออมสิน
ท าความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามภาระที่เกิดขึ้นจริงกับส านักงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ โดยต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการและมีการด าเนินธุรกิจ      
อยู่ในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมถึงขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการเร่งด าเนินการอนุมัติค าขอสินเช่ือที่ยังค้างอยู่    
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                    ๑.๒ ขยายเวลามาตรการพักช าระหนี้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และอนุมัติ
งบประมาณชดเชยไม่เกิน ๖๗๓.๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นการชดเชยตามหลักการเดิม โดยให้ ธ.ก.ส. ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                    ๑.๓ ขยายระยะเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน ๙๐ ล้านบาท โดยให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานจัดสรรงบประมาณและท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                    ๑.๔ เห็นชอบโครงการสินเช่ือฉุกเฉินเพื่อมุสลิม และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่ เกิน ๒๐๐ ล้านบาท โดยให้
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ท าความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามภาระที่เกิดขึ้นจริงกับส านักงบประมาณ
ต่อไป 
                    ๑.๕ รับทราบโครงการสินเช่ือบ้านมุสลิมชายแดนใต้ของ ธอท. และโครงการสินเช่ือส าหรับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน      
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการขยายระยะเวลา หลักเกณฑ์และเง่ือนไข และวงเงินงบประมาณชดเชยส าหรับ
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตรการพักช าระหนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. และ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามภาระที่เกิดขึ้นจริงตามความจ าเป็น
และความเหมาะสมต่อไป ส าหรับโครงการสินเช่ือฉุกเฉินเพื่อมุสลิม ให้ ธอท. ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณาสินเช่ือ
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ส่วนโครงการสินเช่ือบ้านมุสลิมชายแดนใต้ของ ธอท. และโครงการสินเช่ือส าหรับจังหวัด



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

ชายแดนภาคใต้ของ ธอส. ท่ีไม่ขอรับการชดเชยจากรัฐบาล ให้ธนาคารตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการในลักษณะเดียวกัน      
กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น ๆ ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และมีการติดตามประเมินผลอย่างเข้มงวด เพื่อน ามาปรับปรุงและ
แก้ไขการด าเนินการในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ       
การพิจารณาปรับปรุงแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 
                ๔. ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง 
เช่น ศอ.บต. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทางในการส่งเสริม
และสนับสนุนการประกอบกิจการขนาดเล็กต่าง ๆ ที่มีผู้ประกอบการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้      
เป็นเจ้าของกิจการและมีการจ้างแรงงานในพ้ืนท่ี และให้เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  แนวทางการด าเนินโครงการบริจาคเบี ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  
               คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
               ๑. เห็นชอบให้ด าเนินโครงการภายใต้ชื่อ โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยให้เริ่มด าเนินโครงการฯ 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้จ้างกรมธนารักษ์จัดท า
เหรียญเชิดชูเกียรติ และจัดส่งให้แก่ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการฯ ต่อไป ส าหรับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการฯ 
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามความจ าเป็นเหมาะสมและ
สอดคล้องกับก าหนดเวลาที่จะมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์รับไปพิจารณาทบทวนข้อความที่จะใช้สลักบนเหรียญเชิดชูเกียรติให้เหมาะสมอีกครั้งหน่ึงด้วย 
               ๒. ให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเร่งพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดสรรเงินช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้แล้วเสร็จโดยเรว็ โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า และเป็นไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมตไิว้
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดระยะเวลา        
ในกรณีที่ผู้บริจาคประสงค์จะยกเลิกการบริจาคในภายหลังให้มีความชัดเจนด้วย 

 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       
เร่ือง  รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)          
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดย สคช. ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เช่น ก าหนดหลักเกณฑ์พร้อม       
ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ          
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ ทบทวนกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) และ  
สร้างความร่วมมือกับ ภาคการศึกษาในการน าระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ เป็นต้น ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
ก ากับการบริหารราชการ สคช. เสนอ 

 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 

การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
   ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
    ๑.๑ ให้ทุกหน่วยราชการเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (Sustainable Development 
Goals : SDGs) โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
    ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Voluntary National Review : VNR) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกันเผยแพร่รายงาน VNR ของไทย และผลการเสนอรายงาน VNR แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs 
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของในการขับเคลื่อน SDGs โดยเฉพาะในระดับพื้นท่ีและในหมู่เยาวชน 
    ๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานหลักแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ร่วมกันประเมินสถานะตัวช้ีวัด SDGs ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการวัดความคืบหน้าการขับเคลื่อน SDGs 
และสร้างความร่วมมือตามกลไกประชารัฐ และรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
     ๑.๔ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการขับเคลื่อน SDGs มากขึ้น 
โดยเฉพาะการปรับแนวทางด าเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต 
    ๑.๕ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมบทบาทของภาควิชาการ มหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการต่าง ๆ ในการร่วม
ขับเคลื่อน SDGs ทั้งในระดับพื้นที่ (area based) และรายประเด็น (issue based) เพื่อให้เกิดประชารัฐกับภาควิชาการอย่างเป็น
รูปธรรมด้วย 
   ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยที่เห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และส านักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักของแต่ละเป้าหมายได้ร่วมกันก าหนดแนวทาง   
การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน วิธีการประเมินสถานะตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดให้มีความชัดเจน ตลอดจนด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ให้ครบถ้วน เพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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สิทธิมนุษยชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       
เร่ือง  วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบและประกาศใช้วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน  Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
โดยการประกาศวาระแห่งชาติฯ ครั้งนี้ มีเป้าหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อน าไปสู่สังคมสันติสุข และมีกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒)  
โดยมีกลยุทธ์ท่ีส าคัญภายใต้รหัสช่ือว่า “๔ สร้าง + ๓ ปรับปรุง + ๒ ขับเคลื่อน + ๑ ลด = Goal สังคม สันติสุข สงบสุข” และให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องน าวาระแห่งชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน พร้อมท้ังให้รายงานผลการด าเนินงานตามวาระแห่งชาติฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
                ๒. ส าหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีแต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรร โดยด าเนินการในภารกิจของหน่วยงาน และน ามิติด้านสิทธิมนุษยชน 
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้นด้วย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ 
ในช้ันต้น อาจเน้นเรื่องช่องว่างระหว่างกฎหมายหรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีกับการปฏิบัติ ส่งเสริมความเข้าใจบุคลากรต่อประเด็น
และหลักการสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยในด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐด้านสถิติ
และการมีสถิติข้อมูลที่แยกตามเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ ภูมิล าเนา ฯลฯ และควรสร้างกลไกและเวทีรับฟังข้อคิดเห็น
จากภาคประชาสังคมและชุมชน รวมทั้งควรให้มีการถอดบทเรียนและพัฒนาเครื่องมือในการจัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงานและ
การประเมินถึงความตระหนักของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละระยะที่ด าเนินการ และควรมีการจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนเข้าไปในหลักสูตร
หรือหัวข้อวิชาต่าง ๆ และมีการสร้างวิทยากรตัวคูณ รวมถึงควรปรับปรุงตัวช้ีวัดให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงยุติธรรมน าประเด็นที่ยังไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุได้ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) และข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศมาก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดด้วย และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... มีสาระส าคัญให้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีจติรลดา 
โดยการรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และโรงเรียนจิตรลดา 
(สายวิชาชีพ) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ และอยู่ภายใต้
การดูแลอุปถัมภ์ของมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีเพื่อโรงเรียนจิตรลดา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และ  ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับร่างมาตรา ๒๘ ซึ่งก าหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันฯ โดยไม่ได้ก าหนดให้เป็นผู้บังคับบัญชา
ของสถาบันฯ อาจท าให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการในภาพรวมได้ เห็นควรเพิ่มข้อก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาของ
สถาบันฯ และวรรคสองของร่างมาตรา ๑๒ (๔) เห็นควรให้รัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนดวงเงินที่สถาบันฯ มีอ านาจกู้ยืมให้กู้ยืม ฯลฯ     
โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของร่างมาตรา ๕๑ ที่บัญญัติให้รัฐมนตรีเป็น  
ผู้มีอ านาจหน้าท่ีก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบัน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
   ๒. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา) ที่ก าหนดให้การจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่
ให้ใช้แนวทางการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 
   ๓. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การออกพันธบัตร
หรือตราสาร การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป และการจัดท าบัญชีของสถาบันฯ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
   ๔. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง    
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการช านัญ
พิเศษแห่งสหประชาชาติ) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทยตามสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการช านัญ
พิเศษแห่งสหประชาชาติ) มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดา
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งในประเทศไทยตามสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับ
ทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ส าหรับการบริจาคที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
   ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมทั้งควรพิจารณาก าหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการจูงใจให้บริจาคเงินให้แก่สถานศึกษา
ต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในภาพรวม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด 
ให้มี “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย 
การลดหย่อน ซึ่งการมุ่งสู่เป้าหมายของรัฐบาล คือ เด็กปฐมวัย ทุนการศึกษา ผู้เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา การออกจากการศึกษากลางคัน 
การศึกษาดิจิทัล ให้สอดคล้องกับระดับรายได้ โดยไม่ซ้ าซ้อน เป็นการเสริมช่องว่างการท างาน มีการบูรณาการ สนับสนุนเกื้อกูลกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงบประมาณ เช่น ควรนิยาม
ของรูปแบบการให้ความช่วยเหลือเงินทุนให้ชัดเจนว่าจะให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าหรือแบบกู้ยืม และนิยามกลุ่มเป้าหมาย       
ที่จะช่วยเหลือมีระดับความยากจนอย่างไร ควรขยายเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม      
ไม่ควรระบุแหล่งที่มาของเงินทุนจากการจัดสรรจากรัฐเป็นรายปีให้เป็นจ านวนตัวเลขตายตัวไว้ในร่างกฎหมาย และไม่ควรมีข้อก าหนด
ให้ผู้เสียภาษีประจ าปีท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถแสดงเจตนาน าภาษีท่ีตนช าระไปอุดหนุนกองทุนได้ รวมถึงไม่ควรก าหนดรายละเอียด
จ านวนเงินที่ผู้บริจาคให้กองทุนสามารถน าไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีประจ าปี ควรก าหนดเพียงหลักการส่วนรายละเอียดให้ไปก าหนด
ในประมวลรัษฎากรแทน เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ทันก าหนดเวลาตามมาตรา ๒๕๘ จ. ของรัฐธรรมนูญต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอเรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาค      
ทางการศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน แล้วแจ้งผลการพิจารณาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๓. มอบหมายให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษารับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง   
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
ระยะที่ ๓ เป็นการต่อยอดให้นักเรียนซึ่งได้รับทุนการศึกษาในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้       
ระยะ ที่ ๑ และ ๒ ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา-กีฬา   
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน ๑๒ โรงเรียน นักเรียนจ านวน ๒,๕๑๙ คน      
ให้ได้รับทุนการศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และอาชีวศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แผนการด าเนินงานใน ๕ ปีการศึกษา 
(ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๙ งบประมาณด าเนินโครงการฯ 
๕๕๑,๖๗๗,๕๐๐ บาท โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้ สกอ. ปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา จ านวน ๖๔ ทุน วงเงิน ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท และ สอศ. ปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา จ านวน ๒๗ ทุน วงเงิน ๗๔๒,๕๐๐ บาท รวมจ านวน ๙๑ ทุน วงเงินทั้งสิ้น 
๒,๕๐๒,๕๐๐ บาท ส่วนทุนการศึกษาที่เหลืออยู่อีก จ านวน ๒,๔๒๘ ทุน ให้ทั้งสองหน่วยงานจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ       
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรองรับตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ส าหรับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารโครงการฯ จ านวน ๑๙,๒๑๓,๐๐๐ บาท จะพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้     
ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท าแผนการรับนักเรียนใน ๑๒ โรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของ สพฐ. ให้เป็นส่วนหนึ่ง



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

ของแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ และก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลอืกเป้าหมายนักเรยีนที่จะได้รับทุนต่อไปด้วย ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เห็นควรให้ความส าคัญ           
ในการควบคุม ก ากับดูแล โครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด และควรเตรียมมาตรการรองรับกรณีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
การลาออกกลางคัน และควรค านึงถึงการให้ผู้รับทุนการศึกษากลับไปพัฒนาภูมิล าเนาของตนเอง รวมทั้งมีการจัดท าฐานข้อมูล    
เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ นอกจากนี้ ควรพิจารณาด าเนินโครงการฯ ให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนโครงการ   
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และควรจัดระบบติดตามประเมินผลและรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการศึกษาในสายสามัญหรือสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
      

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐     
เร่ือง ผลการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง -แม่โขง ณ เมืองหนิงโป 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง -แม่โขง 
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งสาระส าคัญของการประชุมฯ ได้แก่ (๑) การกล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุม      



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

ว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (๒) การรับรองข้อริเริ่มหนิงโปว่าด้วยความร่วมมือ            
ด้านวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง (Ningbo Initiative on Lancang-Mekong Cultural Cooperation) มีสาระส าคัญเป็นการเน้นย้ า
ถึงความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้านวัฒนธรรม การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างรูปแบบการท างานร่วมกัน
และเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนระดับบุคคลในทุกระดับให้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนา การรักษา การบริหารจัดการ การถ่ายทอด
วัฒนธรรมและศิลปะในด้านต่าง ๆ และ (๓) การเข้าร่วมหารือทวิภาคีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะร่วมกับ  
คณะผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายจีน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ       
ล้านช้าง-แม่โขง เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่รับผิดชอบภายใต้กรอบความร่วมมือและบูรณาการด าเนินงานร่วมกันต่อไป     
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ  า  
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการให้ประชาชน     
ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาจสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใช้งานศูนย์บริการต่าง ๆ     
ของรัฐที่เกี่ยวขอ้งด้วย เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่พระราชบัญญตัิการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญตัิแผนและขั้นตอนการด าเนนิการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว นั้น ในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และประเด็นการปฏิรูป ให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะด าเนินการต่อไป เพื่อให้การด าเนินการของส่วนราชการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการให้ประสานหารือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะด าเนินการต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
[ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและสถิติที่ส าคัญของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ (มูลค่าการค้าการลงทุน มูลค่าการส่งออก ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ข้อมูลแรงงาน (ก าลังแรงงาน   
ภาคเกษตรกรรม/อุตสาหกรรม ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมแต่ละภาค) โดยพิจารณาจัดท าข้อมูลดังกล่าว เป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการส าหรับให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (๒) ข้อมูลส าหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย 
ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเรว็ โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนิน
โครงการระบายน้ าที่ส าคัญ เช่น การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อเร่งระบายน้ าท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดท าในลักษณะ



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

ต่อยอดหรือขยายผลจากแนวทางที่ด าเนินการอยู่ เช่น แก้มลิงพวง โดยท าเส้นทางระบายน้ าที่มีระยะทางสั้น ๆ เพื่อระบายน้ าไปยัง
พื้นที่กักเก็บน้ าจุดต่าง ๆ 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในบริเวณต่าง ๆ ที่มักประสบปัญหาการจราจรติดขัดอยู่เป็นประจ า โดยให้พิจารณารูปแบบ    
ในการด าเนินการให้เหมาะสมและมีทัศนียภาพที่ดี เช่น การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทางยกระดับ เพื่อให้สามารถระบาย   
ความหนาแน่นของการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณรถติดสะสม ทั งนี  ให้เร่งรัดจัดท าแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง 
และช้ันนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมือง
ของประเทศในระยะต่อไป ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๖ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ
ขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้น ายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหม  
(กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการดังกล่าว โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน น้ัน 
                          ๒.๖.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เริ่ม
ด าเนินการกับถนนในท้องถิ่นที่มีสภาพการใช้งานท่ีไม่ต้องรับน้ าหนักบรรทุกมากเป็นล าดับแรก 
                          ๒.๖.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาก าหนดมาตรฐานการใช้ยางพาราในการสร้างถนนในสัดส่วน
ที่มากกว่าท่ีก าหนดอยู่ในปัจจุบัน (มากกว่าร้อยละ ๕) เพื่อส่งเสริมให้มีการน ายางพารามาใช้ให้มากยิ่งขึ้น 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรวมกลุ่ม การจดทะเบียน อ านาจหน้าที่ขององค์กร 
ความสัมพันธ์ขององค์กรกับสมาชิกและสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ และการก ากับดูแลองค์กร ตลอดจนวิธีการอันจ าเป็นอื่น
ในการจดทะเบียนการรวมกลุ่มเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์         
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง บันทึกความเข้าใจด้านการปกป้องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนระหว่างส านกังานคุ้มครองสิทธ ิ

ผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย                

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบบันทึกความเข้าใจด้านการปกป้องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนระหว่าง
ส านักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

( Memorandum of Understanding in the Field of Protection of Sanitary and Epidemiological Wellbeing of the 
Population between the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing of 
the Russian Federation and the Ministry of Public Health of The Kingdom of Thailand) มีสาระส าคัญในการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการปกป้องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยจะร่วมมือกันในสาขา
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมการป้องกันโรค การให้ความช่วยเหลือทางวิธีการและการปฏิบัติ การเข้าร่วมประชุมและ    
การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในช่วงการประชุม First WHO 
Global Ministerial Conference on “ Ending Tuberculosis in the Sustainable Development Era :  A Multisectoral 
Response” ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกบัหลักการ        
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่         
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุขใช้จ่าย    
จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ     
แห่งชาติได้จัดท าไว ้

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
   ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
    ๑.๑ รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้
และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ ทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๘,๓๔๙ หน่วยงาน 
จาก ๘,๔๑๑ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๖ 
    ๑.๒ เห็นชอบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ ดังนี้ (๑) หน่วยงานภาครัฐต้องน าส่ง
งบการเงินให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดท ารายงานการเงินรวมของภาครัฐให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ (๒) ควรให้มีการบูรณาการการบริหาร
สินทรัพย์และเงินลงทุนของกลุ่มส่วนราชการ (๓) ควรจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับฐานะการเงินขององค์การมหาชน
และหน่วยงานอิสระ (๔) ควรให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการคลังก าหนดแนวทางการบริหารเงินฝากธนาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ (๕) ควรมีการเพิ่มการใช้จ่ายของ อปท. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการให้มคีวามครบถ้วนสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ สามารถใช้ข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์ และตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง 
   ๒. ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง รายงานการเงิน
รวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งบันทึกและส่งข้อมูลงบการเงินภายในระยะเวลา
ที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ก าหนด รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดให้การบันทึกและส่งข้อมูลรายงาน
การเงินประจ าปีเป็นเกณฑ์การประเมินของผู้บริหารระดับหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 
   ๓. ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีหน่วยงานที่มีรายได้เงินงบประมาณมากกว่าที่มีการใช้จ่ายจริง หรือมีเงินสะสมคงเหลือ เห็นควรพิจารณา
น าเงินดังกล่าวมาใช้จ่ายในล าดับแรก หรือสมทบกับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความคุ้มค่า และความเหมาะสม เพื่อให้เม็ดเงินได้กระจายเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ และเป็นการแบ่งเบาภาระ
ทางการคลังของประเทศ รวมทั้งควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง   
อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด         
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ       
จ านวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๔๑๓,๙๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๗ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๙๕ 
(เป้าหมายภาพรวมร้อยละ ๙.๓๒) จ าแนกเปน็ 
                    ๑.๑ รายจ่ายประจ า จ านวน ๒,๒๔๐,๒๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๓๘๑,๗๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๐๔ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๘๙ (เป้าหมายรายจ่ายประจ าร้อยละ ๑๐.๑๕) 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

                    ๑.๒ รายจ่ายลงทุน จ านวน ๖๕๙,๗๘๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๑๓๖,๙๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๗๕ และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๓๒,๒๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๘ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๖๒ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ ๖.๕๐) 
                ๒. รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จ านวน ๕๗๗,๒๙๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๑๓๖,๙๓๑ ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๒ และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๓๒,๒๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๘ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๙๒ 
(เป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖.๕๐) 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของ
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ (๑) การแก้ไขปัญหาหนี้สิน (๒) การปรับปรุงโครงสร้างและกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร        
(๓) การบริหารจัดการภายในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ (๔) การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง       
รอผลการเจรจากับสถาบันเจ้าหนี้เพื่อการจัดการหนี้ และรอรับการส ารวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกร รวมถึงพิจารณาร่างข้อเสนอ
ปรับปรุงโครงสร้างและกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
   ๑.๒ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ 
เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน (นับจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
  ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติแผนและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร จ านวน ๒,๓๐๓,๒๖๗,๗๓๓.๖๘ บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเพื่อการจัดการหนี้ จ านวน ๑,๓๔๑,๗๒๗,๘๕๙.๒๑ บาท 
จึงเห็นควรให้ใช้จ่ายจากวงเงินดังกล่าว ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการให้ประชาชน     
ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาจสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใช้งานศูนย์บริการต่าง ๆ     
ของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่พระราชบัญญตัิการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญตัิแผนและขั้นตอนการด าเนนิการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว นั้น ในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และประเด็นการปฏิรูป ให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะด าเนินการต่อไป เพื่อให้การด าเนินการของส่วนราชการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

กับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการให้ประสานหารือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะด าเนินการต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
[ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและสถิติที่ส าคัญของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ (มูลค่าการค้าการลงทุน มูลค่าการส่งออก ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ข้อมูลแรงงาน (ก าลังแรงงาน    
ภาคเกษตรกรรม/อุตสาหกรรม ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมแต่ละภาค) โดยพิจารณาจัดท าข้อมูลดังกล่าว เป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการส าหรับให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (๒) ข้อมูลส าหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย 
ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเรว็ โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนิน
โครงการระบายน้ าที่ส าคัญ เช่น การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อเร่งระบายน้ าท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดท าในลักษณะ
ต่อยอดหรือขยายผลจากแนวทางที่ด าเนินการอยู่ เช่น แก้มลิงพวง โดยท าเส้นทางระบายน้ าที่มีระยะทางสั้น ๆ เพื่อระบายน้ าไปยัง
พื้นที่กักเก็บน้ าจุดต่าง ๆ 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในบรเิวณต่าง ๆ  ที่มักประสบปัญหาการจราจรตดิขัดอยู่เป็นประจ า โดยให้พิจารณารูปแบบในการด าเนินการ
ให้เหมาะสมและมีทัศนียภาพท่ีดี เช่น การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทางยกระดับ เพื่อให้สามารถระบายความหนาแน่นของการจราจร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณรถติดสะสม ท้ังนี้ ให้เร่งรัดจัดท าแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง 
และช้ันนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมือง
ของประเทศในระยะต่อไป ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๖ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนิน
โครงการขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้น ายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับ
กระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการดังกล่าว โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน นั้น 
                          ๒.๖.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เริ่ม
ด าเนินการกับถนนในท้องถิ่นที่มีสภาพการใช้งานท่ีไม่ต้องรับน้ าหนักบรรทุกมากเป็นล าดับแรก 
                          ๒.๖.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาก าหนดมาตรฐานการใช้ยางพาราในการสร้างถนน       
ในสัดส่วนที่มากกว่าที่ก าหนดอยู่ในปัจจุบัน (มากกว่าร้อยละ ๕) เพ่ือส่งเสริมให้มีการน ายางพารามาใช้ให้มากยิ่งขึ้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่รัฐบาลได้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหายางพารามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลเกษตรกร      
ผู้ปลูกยางพารา นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการยางพาราของประเทศเป็นระบบ และครบวงจรตั้งแต่ในขั้นตอนของการวางแผน      
การดูแลต้นทาง เช่น การลดพื้นที่การปลูกยางพารา กลางทาง เช่น การแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และปลายทาง เช่น การน า
ยางไปใช้ประโยชน์ จึงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๑.๑.๑ ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการจัดท า        
แผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ โดยมีรายละเอียดของแผนการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

ทั้งนี้ ในแผนการบริหารจัดการดังกล่าวให้ด าเนินการให้ครบวงจรตั้งแต่การผลิต การตลาด และการแปรรูป โดยให้ครอบคลุมถึง
เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก การก าหนดพื้นที่เพาะปลูก การปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
พื้นที่ป่าเพื่อการเพาะปลูก รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจาก     
การด าเนินการตามแผนด้วย ตลอดจนการสนับสนุนให้โรงงานเอกชนประกอบกิจการแปรรูปให้มากขึ้น โดยในการด าเนินการ      
ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการน าข้อเสนอของเครือข่ายชาวสวนยางในหลายจังหวัดภาคใต้ไปพิจารณาด าเนินการ และหารือ
ประสานข้อมูลร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการเช่ือมโยงการด าเนินการของหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ 
                          ๑.๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งด าเนินการลดพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราทั้งในพ้ืนท่ีสวนยางและพื้นที่บุกรุก
พื้นที่ป่า โดยให้มีมาตรการในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ตลอดจนการปลูกพืชเสริมหรือประกอบอาชีพอื่นแทนการเพาะปลูก
ยางพาราที่ชัดเจน มีเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดในการด าเนินการแต่ละปีว่าครอบคลุมพื้นที่ใด วิธีใด ผลเป็นอย่างไร และประสานส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้ กยท. เพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบ 
                          ๑.๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กยท. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนรับซ้ือ
ยางพาราหรือผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ หลักกิโลเมตรบอกระยะทาง         
แผ่นการ์ดเรลตามแนวโค้งถนน และขับเคลื่อนให้น ายางพาราส าเร็จรูป เช่น ยางปูพ้ืนคอกสัตว์ ยางรองอ่างเก็บน้ า ยางรองคอสะพาน 
มาใช้ในโครงการของภาครัฐ โดยก าหนดเป้าหมายให้มีการใช้ยางในภาครัฐเพ่ิมขึ้น ๑ แสนตันต่อปี 
                          ทั้งนี้ ให้ กยท. น าแผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน ๓ เดือน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 
                ๒. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง       
เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน เร่งรัดการด าเนินการ   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (TIP Report) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท ารายงานดังกล่าว     
เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ให้น าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ก่อนน าเสนอต่อสหรัฐอเมริกาภายในวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ในการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้น ามาจัดแสดงตามสถานท่ีราชการหรือการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีให้ผู้บริหาร
ของทุกส่วนราชการ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ให้ความส าคัญกับผลงานดังกล่าวและน ามาพิจารณาด าเนินการให้เกิด    
การต่อยอดหรือการน าไปพัฒนาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์กับการด าเนินงานของส่วนราชการ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ การใช้น้ ามันปาล์มกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยและกระตุ้นการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทย
ให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน อีกทัง้ยังเป็นโอกาสในการรับฟังความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการวิจัยในเรือ่งต่าง ๆ เพื่อน ามา
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและ

การตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีการปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ (กรมส่งเสริมการเกษตร) และ (๒) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ (กรมพัฒนาท่ีดิน) 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

                    ๑.๒ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว กรอบวงเงิน ๔๘๘.๑๕ ลา้นบาท แยกเป็น (๑) โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท และ (๒) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑     
วงเงิน ๑๘๘.๑๕ ล้านบาท 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของส านักงบประมาณ รวมทั้งความเห็น
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ส่งเสริมความรู้
ทางวิชาการด้านการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายหมอดินอาสา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ก าหนดให้มีคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน มีการติดตามผลการด าเนินโครงการฯ ให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต
ได้อย่างแท้จริง และด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อจูงใจให้เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนพื้นที่
เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ให้บรรลุตามเป้าหมายภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพและ    
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาด เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

      ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

      ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
(เพิ่มเติม) และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
  ๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญและได้ข้อยุติแล้ว 
จ านวน ๑๔ เรื่อง ยังคงมีเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเพิ่มเติมอีก จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อย ที่ ๖ (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
และ (๒) ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 
  ๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุระดับชาติ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (๒) เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทน้ า (๓) ร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (๔) การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลกลุ่มสารอาหาร (๕) โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าประปาลอดใต้
ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) และ (๖) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอเปลี่ยนแปลงก าลังผลิตไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเคร่ืองท่ี ๑-๒)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
   ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
    ๑.๑ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินการเปลี่ยนแปลงก าลังผลิตไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้า
บางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ ๑-๒) จากก าลังผลิตสุทธิ ๑,๓๐๐ เมกะวัตต์ เป็นก าลังผลิตสุทธิ ๑,๔๐๘.๗ เมกะวัตต์ ด้วยกรอบวงเงิน
ลงทุนเดิมที่ ๓๓,๙๔๒.๖๕ ล้านบาท 
    ๑.๒ อนุมัติเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนเริ่มโครงการ จากประจ าปี ๒๕๕๙ เป็นประจ าปี ๒๕๖๐ 
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ ๑-๒) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๓,๐๖๖.๙๗ ล้านบาท 
   ๒. ให้กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ด าเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ     
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๗๔) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณที่เห็นควรให้ปรับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Power Development Plan : PDP 2015) ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งให้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประกวดราคาโรงไฟฟ้า     
ให้เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองและอัตราค่าไฟฟ้าโดยรวม และควรให้ กฟผ. ด าเนินการด้านผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนวางแผนการกู้เงินและการเบิกจ่ายเงินกู้ให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ของ กฟผ. โดยให้พิจารณาใช้เงินรายได้เป็นล าดับแรกก่อนการใช้เงินกู้ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน คร้ังท่ี ๓๕ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง [35th ASEAN Ministers on 

Energy Meeting (35th AMEM) and its Associated Meetings] ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง     
[35th ASEAN Ministers on Energy Meeting (35th AMEM) and its Associated Meetings] ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กันยายน 
๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
               ๑. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๕ (35th AMEM) ที่ประชุมฯ รับทราบความก้าวหน้าตาม
แผนปฏิบัติการเอเชียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓) เช่น อาเซียนได้บรรลุ
เป้าหมายส่วนแบ่งการใช้พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ ๑๓.๖ ของการใช้พลังงานรวมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และประเทศสิงคโปร์ ไทย 
และมาเลเซียได้ด าเนินการจัดท าระบบสถานีก๊าซธรรมชาติเหลวแก่บุคคลที่ ๓ ได้ส าเร็จ ตลอดจนได้มีการลงนามซื้อขายไฟฟ้า 
ระหว่างลาว ไทย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นธุรกรรมไฟฟ้าอนุภูมิภาคเป็นครั้งแรกในอาเซียน  
               ๒. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน+๓ ด้านพลังงาน ครั้งที่ ๑๔ (14th AMEM+3) ที่ประชุมฯ รับทราบความก้าวหน้า    
ในด้านการท างานของสายงานด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์และพลังงาน (EE&C)  
               ๓. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ที่ประชุมฯ เห็นด้วย       
ที่จะมีการปรับปรุงความร่วมมือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานไปสู่การลดการใช้คาร์บอน พลังงานสะอาด พลังงาน  
ที่ปลอดภัย การมีพลังงาน และความยั่งยืนทางพลังงานของอาเซียนในอนาคต ผ่านปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียน 
               ๔. การหารือทวิภาคี ไทยได้ท าการหารือทวิภาคีเพื่อความร่วมมือด้านพลังงานกับคู่ทวิภาคีจ านวน ๗ ฝ่าย ได้แก่   
ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ญี่ปุ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการหารือ 
ที่ส าคัญ เช่น ฝ่ายจีนเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ๓ ฝ่าย (จีน ลาว ไทย) เพื่อติดตามเรื่องแผนการซื้อขายไฟฟ้า ๓ ประเทศ 
มาเลเซียก าลังเตรียมจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนในรัฐซาบาร์ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยบริษัทของไทย เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระดับ
รัฐต่อรัฐ และบริษัท Mitsui ของญี่ปุ่นมีความสนใจที่จะลงทุนในโครงการสัมปทานในแหล่งเอราวัณของไทย 
 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย คร้ังท่ี ๗ (AMER 7)  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งท่ี ๗ (AMER 7) ซี่งประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพ โดยมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพร่วม ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นการประชุมฯ 
ภายใต้หัวข้อ “Global Energy in Transition : From Vision to Action โดยผู้แทนจากประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคพลังงานในเอเชีย 
รวม ๒๔ ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศช้ันน า ๑๑ องค์การ ได้มีการอภิปรายที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับทิศทางของตลาดน้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะมีผลต่ออนาคตภาคพลังงานในเอเชีย ด้วยแนวโน้มที่ดีขึ้นของ     
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการให้ความส าคัญกับพัฒนาการด้านตลาดน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยี 
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ        

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้อขายทองค าแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบทองค าแท่ง)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ 
(๑) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินได้จากการขายทองค าแท่งที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ ๙๙.๙๙ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระท าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส าหรับเงินชดเชยเลื่อนการรับมอบ
ส่งมอบทองค าแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ (๒) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการประกอบกิจการซื้อขายทองค าแท่ง         
ที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ ๙๙.๙๙ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระท าในศูนย์ซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และ
ให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เสนอให้เพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “ศูนย์ซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกาท้ัง ๒ ฉบับด้วย ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
   ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการภาษีฯ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรก  
รวมทั้งติดตามผลกระทบของมาตรการภาษีฯ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในโอกาสต่อไปด้วย นอกจากนี้ ในการสนับสนุน
ให้เกิดการซื้อขายทองค าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรการภาษีฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอนั้น อาจจะพิจารณาใช้
มาตรการอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น การปรับลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีแนวทางเพื่อรองรับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขาย
ทองค าของภูมิภาคอาเซียน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

      ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๒ ฉบับ ของกระทรวงการคลัง ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาต่อไป ดังนี้ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

                ๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้อ านาจ
กระทรวงการคลังในการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง และก าหนดให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง     
ในการขยายระยะเวลาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ออกไปภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ 
ส าหรับกรณีที่มีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ 
                ๒. ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง     
ในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ เพื่อช าระคืนต้นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
 

 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบินบุรีรัมย์) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สนามบินบุรีรัมย์) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้สนามบินบุรีรัมย ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นด่านศุลกากร เพื่อเป็นที่ส าหรับการน าของเข้า 
การส่งของออก การผ่านแดน การถ่ายล า และการศุลกากรอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ตรวจพิจารณารวมกับร่างกฎกระทรวงก าหนดท่ า ที่ หรือ
สนามบิน ในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร และก าหนดที่ใด ๆ ให้เป็นด่านพรมแดน พ.ศ. .... เป็นฉบับเดียวกัน แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
  ๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรเร่งด าเนินการก่อสร้างขยายต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร การก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยานและทางขับเพิ่มเติมของ
สนามบินบุรีรัมย์ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ รวมถึงเร่งด าเนินการจัดสรรพื้นที่ส าหรับด าเนินพิธีการศุลกากรน าเขา้
ส่งออกสินค้า รวมทั้งหาแนวทางและมาตรการในการพัฒนาหรือส่งเสริมให้มีการใช้สนามบินท่ีเปิดเป็นสนามบินศุลกากรแล้ว อาทิ 
สนามบินอุดรธานี และสนามบินนครศรีธรรมราช เพื่อให้สนามบินดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเป็นสนามบิน
ศุลกากรมากยิ่งข้ึน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น (เพ่ิมเติม)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามมาตรการสนับสนุน        
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ได้จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายเงิน        
ตามงวดงาน จ านวน ๕๑๑ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๙๗,๘๐๗,๑๐๐ บาท โดยแหล่งเงินจ าแนกเป็นใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่ได้รับการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว จ านวน ๑๗๖,๐๓๙,๕๐๐ บาท และเงินรายได้ของ อปท. จ านวน ๒๒๑,๗๖๗,๖๐๐ บาท 
                ๒. อย่างไรก็ตาม จากรายงานแสดงการขยายระยะเวลาเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี โดยกรมบัญชีกลางพบว่า    
มีโครงการตามมาตรการดังกล่าวที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑) อีกจ านวน ๒๒๕ โครงการ 
วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๘๕,๙๒๔,๗๐๐ บาท แบ่งเป็นใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๑๖๖,๑๕๔,๙๐๐ บาท และเงินรายได้ของ อปท. จ านวน ๒๑๙,๗๖๗,๘๐๐ บาท 
หาก อปท. ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันโครงการได้ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลากันเงินไว้ ก็เห็นควร  
ให้โครงการดังกล่าวพับไป 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการให้ประชาชน     
ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาจสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใช้งานศูนย์บริการต่าง ๆ     
ของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่พระราชบัญญตัิการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญตัิแผนและขั้นตอนการด าเนนิการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว นั้น ในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และประเด็นการปฏิรูป ให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะด าเนินการต่อไป เพื่อให้การด าเนินการของส่วนราชการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการให้ประสานหารือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
[ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและสถิติที่ส าคัญของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ (มูลค่าการค้าการลงทุน มูลค่าการส่งออก ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ข้อมูลแรงงาน (ก าลังแรงงาน   
ภาคเกษตรกรรม/อุตสาหกรรม ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมแต่ละภาค) โดยพิจารณาจัดท าข้อมูลดังกล่าว เป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการส าหรับให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (๒) ข้อมูลส าหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย 
ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเรว็ โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนิน
โครงการระบายน้ าที่ส าคัญ เช่น การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อเร่งระบายน้ าท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดท าในลักษณะ
ต่อยอดหรือขยายผลจากแนวทางที่ด าเนินการอยู่ เช่น แก้มลิงพวง โดยท าเส้นทางระบายน้ าที่มีระยะทางสั้น ๆ เพื่อระบายน้ าไปยัง
พื้นที่กักเก็บน้ าจุดต่าง ๆ 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในบรเิวณต่าง ๆ  ที่มักประสบปัญหาการจราจรตดิขัดอยู่เป็นประจ า โดยให้พิจารณารูปแบบในการด าเนินการ
ให้เหมาะสมและมีทัศนียภาพท่ีดี เช่น การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทางยกระดับ เพื่อให้สามารถระบายความหนาแน่นของการจราจร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณรถติดสะสม ท้ังนี้ ให้เร่งรัดจัดท าแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง 
และช้ันนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมือง
ของประเทศในระยะต่อไป ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๖ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนิน
โครงการขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้น ายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับ
กระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการดังกล่าว โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน นั้น 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

                          ๒.๖.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว    
โดยให้เร่ิมด าเนินการกับถนนในท้องถิ่นที่มีสภาพการใช้งานที่ไม่ต้องรับน้ าหนักบรรทุกมากเป็นล าดับแรก 
                          ๒.๖.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาก าหนดมาตรฐานการใช้ยางพาราในการสร้างถนนในสัดส่วน
ที่มากกว่าท่ีก าหนดอยู่ในปัจจุบัน (มากกว่าร้อยละ ๕) เพื่อส่งเสริมให้มีการน ายางพารามาใช้ให้มากยิ่งขึ้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียส าหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวง

หมายเลข ๒๒ ช่วงอ าเภอหนองหาน-อ าเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ช่วงสกลนคร-นครพนม (กิโลเมตรที่ 
๑๘๐-๒๑๓) และทางหลวงหมายเลข ๒๓ ช่วงร้อยเอ็ด-ยโสธร  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้โครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๒ 
ช่วงอ าเภอหนองหาน-อ าเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ช่วงสกลนคร-นครพนม (กิโลเมตรที่ ๑๘๐-๒๑๓) และทางหลวงหมายเลข ๒๓ 
ช่วงร้อยเอ็ด-ยโสธร กรอบวงเงิน ๙๙.๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุเงินกู้ ๑๓ ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) ๓ ปี 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๐.๐๕ ต่อปี ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ ร้อยละ ๐.๑๕ ต่อป ี
                ๒. เห็นชอบในการใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน Asian Development Bank 
Ordinary Operations Loan Regulations ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) 
                ๓. อนุมัติให้กระทรวงการคลังด าเนินการกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจาก  ADB ส าหรับโครงการฯ 
กรอบวงเงิน ๙๙.๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๔. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนาม        
ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในสัญญาเงินกู้โครงการฯ 
                ๕. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดเตรียมท าค ารับรองทางกฎหมาย (Legal Opinion) ส าหรับ
สัญญาเงินกู้โครงการฯ ภายหลังจากท่ีได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้โครงการฯ แล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ที่เกิดขึ้น

ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙-มกราคม ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้     
ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙-มกราคม ๒๕๖๐ โดยกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมท่าอากาศยาน 
และการรถไฟแห่งประเทศไทย) ได้ด าเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 
๕๖๙ แห่ง วงเงินรวม ๖,๐๕๕.๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ฟื้นฟูสายทางและสะพาน ฟื้นฟูท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และ
ฟื้นฟูเส้นทางรถไฟ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๒๖๓ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๒) และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓๐๖ แห่ง 
(คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๘) นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ าในภาคใต้ตามข้อมูลของ      
กรมชลประทาน โดยการก่อสร้างทางลอดทางรถไฟ การแก้ไขสะพาน และการก่อสร้างก าแพงกันดิน รวมทั้งสิ้น ๕๒ แห่ง วงเงิน 
๗๙๔.๓๗ ล้านบาท ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๔ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๒) และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓๐ แห่ง 
(คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๙) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนให้สามารถอ านวยความสะดวก
และสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ดังนี้ 
                    ๒.๑ ให้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ าท่วม          
ผิวการจราจรในสายทางต่าง ๆ  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น ถนนสุขุมวิทช่วงผ่านเมืองพัทยา เป็นต้น โดยอาจพิจารณาสร้างทางระบายน้ า
หรือเสริมพื้นถนนเดิมให้สูงขึ้นตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
                    ๒.๒ ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เกาะกลางถนนของสายทางต่าง ๆ เพื่อจัดท าเป็น
ทางยกระดับเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและ/หรือใช้เป็นทางระบายน้ า ตามแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่า
เป็นหลักด้วย 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       
เร่ือง  ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ ๔ ด้านหลัก ซึ่งแต่ละด้าน         
มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าคัญที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ และจะด าเนินการต่อไปในอนาคต ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ ดังนี้ 
             ๑. การพัฒนา/ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางถนน อ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้เกิด
ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ โครงการส าคัญในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ โครงการทางหลวงเช่ือมโยงประเทศมาเลเซีย (ช่วงจังหวัดสงขลา) 
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมถนนเพชรเกษมเช่ือมโยงจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง 
                    ๑.๒ โครงการส าคัญในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ าโกลก ๒ แห่ง (ท่ีอ าเภอตากใบ และอ าเภอ
สุไหงโก-ลก) และโครงการถนนสายบือเล็งใต้-โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ าสายบุรี) 
                ๒. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวช้ันน า 
                    ๒.๑ โครงการส าคัญในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ โครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกในพื้นที่
จังหวัดระยองและจังหวัดชุมพร โครงการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัด
กระบี่และเกาะสมุย และโครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตรัง และนครศรีธรรมราช 
                    ๒.๒ โครงการส าคัญในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ได้แก่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาส และเบตง 
                ๓. การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางน้ าเพื่อเป็นประตูการค้า การลงทุน 
                    ๓.๑ โครงการส าคัญในพ้ืนท่ีภาคใต้ ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ าลึกสงขลา แห่งที่ ๒ 
                    ๓.๒ โครงการส าคัญในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ได้แก่ โครงการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเลอ่าว
ปัตตานี โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานี และศึกษาความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือปัตตานีให้รองรับได้
ขนาดมากกว่า ๕,๐๐๐ ตันกรอส 
                ๔. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางรถไฟ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอย่างยั่งยืน 
                    ๔.๑ โครงการส าคัญในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จ านวน ๖ เส้นทาง เช่น ช่วงชุมพร-       
สุราษฎร์ธานี ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา และช่วงสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต และโครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต 
                    ๔.๒ โครงการส าคัญในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่รัฐบาลได้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหายางพารามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลเกษตรกร      
ผู้ปลูกยางพารา นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการยางพาราของประเทศเป็นระบบ และครบวงจรตั้งแต่ในขั้นตอนของการวางแผน      



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

การดูแลต้นทาง เช่น การลดพื้นที่การปลูกยางพารา กลางทาง เช่น การแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และปลายทาง เช่น การน า
ยางไปใช้ประโยชน์ จึงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี ้
                          ๑.๑.๑ ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการจัดท า    
แผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ โดยมีรายละเอียดของแผนการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในแผนการบริหารจัดการดังกล่าวให้ด าเนินการให้ครบวงจรต้ังแต่การผลิต การตลาด และการแปรรูป      
โดยให้ครอบคลุมถึงเร่ืองการบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูก การก าหนดพ้ืนที่เพาะปลูก การปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน มาตรการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือการเพาะปลูก รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตามแผนด้วย ตลอดจนการสนับสนุนให้โรงงานเอกชนประกอบกิจการแปรรูปให้มากขึ้น 
โดยในการด าเนินการให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการน าข้อเสนอของเครือข่ายชาวสวนยางในหลายจังหวัดภาคใต้            
ไปพิจารณาด าเนินการ และหารือประสานข้อมูลร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
เชื่อมโยงการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ 
                          ๑.๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งด าเนินการลดพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราทั้งในพ้ืนที่สวนยาง
และพ้ืนที่บุกรุกพ้ืนที่ป่า โดยให้มีมาตรการในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ตลอดจนการปลูกพืชเสริมหรือประกอบอาชีพอื่น
แทนการเพาะปลูกยางพาราท่ีชัดเจน มีเป้าหมาย/ตัวชี้วัดในการด าเนินการแต่ละปีว่าครอบคลุมพ้ืนที่ใด วิธีใด ผลเป็นอย่างไร 
และประสานส่งข้อมูลดังกล่าวให้ กยท. เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบ 
                          ๑.๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กยท. 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนรับซื้อยางพาราหรือผลิตผลิตภัณฑ์    
แปรรูปจากยางพารา เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ หลักกิโลเมตรบอกระยะทาง แผ่นการ์ดเรลต ามแนวโค้งถนน และ
ขับเคลื่อนให้น ายางพาราส าเร็จรูป เช่น ยางปูพื้นคอกสัตว์ ยางรองอ่างเก็บน้ า ยางรองคอสะพาน มาใช้ในโครงการของภาครัฐ     
โดยก าหนดเป้าหมายให้มีการใช้ยางในภาครัฐเพิ่มขึ้น ๑ แสนตันต่อปี 
                          ทั้งนี้ ให้ กยท. น าแผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน ๓ เดือน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 
                ๒. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง       
เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน เร่งรัดการด าเนินการ   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (TIP Report) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท ารายงานดังกล่าว     
เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ให้น าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ก่อนน าเสนอต่อสหรัฐอเมริกาภายในวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ในการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้น ามาจัดแสดงตามสถานท่ีราชการหรือการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีให้ผู้บริหาร
ของทุกส่วนราชการ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ให้ความส าคัญกับผลงานดังกล่าวและน ามาพิจารณาด าเนินการให้เกิด    
การต่อยอดหรือการน าไปพัฒนาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์กับการด าเนินงานของส่วนราชการ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ การใช้น้ ามันปาล์มกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยและกระตุ้นการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทย
ให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการรับฟังความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการวิจัยในเรือ่งต่าง ๆ เพื่อน ามา
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

        ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิง และนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์       
ในการประกอบธุรกิจให้สินเช่ือเป็นทางการค้าปกติ เป็นผู้รับหลักประกันเพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทาง
ประชารัฐเป็นผู้รับหลักประกันอาจไม่เป็นไปตามกรอบโครงสร้างการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ 
ที่สนับสนุนให ้SMEs มีเงินทุนที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าสู่ระบบการเงินปกติของสถาบันการเงินเอกชนได้ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินงาน เช่น (๑) ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
นโยบายอวกาศแห่งชาติ รวม ๗ ท่าน (๒) การประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) ผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ
ดาวเทียมสื่อสารภาครัฐเพื่อความมั่นคง (๔) แนวทางการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม ตามมาตรา ๖๐        
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ (๕) ความคืบหน้าของการด าเนินการกรณีดาวเทียมไทยคม ๗ และไทยคม ๘ เป็นต้น 
                ๒. พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
                    ๒.๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙ โดยมอบหมายให้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ และน าเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อนน าเสนอ
ประธานคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
                    ๒.๒ เห็นชอบในหลักการการด าเนินงานดาวเทียมสื่อสารของภาครัฐ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงาน
กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (บมจ.กสท.) เพื่อจัดท ารายละเอียดของโครงการ โดยมีทางเลือก (๑) บมจ.กสท. เป็น
ผู้ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน โดยการเช่าใช้โครงข่ายดาวเทียมจากภาคเอกชน และน าความจุส่วนที่ใช้งานต่างประเทศขายส่งให้กับ 
Reseller และน าความจุส่วนท่ีใช้งานในประเทศไทยมาใช้ตามโครงการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ (๒) บมจ.กสท. เป็นผู้ด าเนินการร่วม   
กับภาคเอกชนในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership : PPP) และ (๓) บริษัทเอกชน
จัดสร้างโครงข่ายดาวเทียม ซึ่ง บมจ.กสท. จะจัดหาความจุส่วนท่ีใช้งานในประเทศไทยมาใช้ตามโครงการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี ้
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยติดตามผลการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ทั้งที่
เป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและการด าเนินการของหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และให้น าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วภายใน ๑ เดือน 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่ธนาคารโลกได้เปิดเผยผลส ารวจการจัดอันดับความยากง่าย      
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยประเทศไทยได้อันดับที่ ๒๖ จาก ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก 
(ปรับตัวดีขึ้น ๒๐ อันดับ จากอันดับที่ ๔๖ เมื่อปี ๒๕๖๐) นั้น ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และการเพิ่มประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และให้เร่งประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับและการเพิ่มประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้แก่ทุกภาคส่วนได้
ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในเรื่องนี้ 
 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
               ๑. การส่งออกของไทย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวสูงสุดในรอบ ๕๕ เดือน ที่ร้อยละ ๑๓.๒ หรือคิดเป็นมูลค่า 
๒๑,๒๒๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับการน าเข้าที่ขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ ๑๔.๙ ส่งผลให้ดุลการค้าในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
เกินดุล ๒,๐๙๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๒. มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า ๗๐๗,๒๑๔ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๘.๖ 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า ๖๔๕,๓๔๗ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๒ ส่งผลให้การค้าเกินดลุ 
๖๑,๘๖๗ ล้านบาท ส าหรับมูลคา่การคา้ในรปูของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า ๒๑,๒๒๔ ล้านดอลลารส์หรฐั 
ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า ๑๙,๑๓๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ ๑๔.๙ ส่งผลให้การค้าเกินดุล ๒,๐๙๐ ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
                ๓. การส่งออกสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี ๑๐ ในเกือบทุกรายการ โดยเฉพาะ
ข้าวมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ ๔๗.๑ ขยายตัวสูงขึ้นมากในตลาดเบนิน สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ ขณะที่ยางพาราและน้ าตาลทราย
ยังคงขยายตัวระดับสูงต่อเนื่อง สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๖ โดยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในระดับสูง 
ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปตลาดจีน และสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก 
เคมีภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า ส าหรับการส่งออกรายตลาดส าคัญ ๆ ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง และขยายตัวในทุกตลาดส าคัญ 
                ๔. แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงขับเคลื่อน
จากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าส าคัญ โดยเฉพาะจีน และสหรัฐอเมริกา รวมถึงคู่ค้าส าคัญในแถบอาเซียนที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ สถานการณ์ราคาน้ ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งจะส่งผลดีต่อมูลค่าส่งออกในช่วงที่เหลือของปี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยง
จากการแข็งค่าของเงินบาท คาดว่าจะเป็นปัจจัยผันผวนในระยะสั้น และไม่น่ากระทบต่อการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีมากนัก 
เนื่องจากผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีการท าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า แต่ยังคงเป็นประเด็นท่ีต้องติดตาม 
 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบรายงานการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) 
โดยสินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่ม ได้แก่ ผลไม้ น้ าหอมและเครื่องส าอาง นาฬิกาและอุปกรณ์ กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง สูท เสื้อ 
กระโปรง กางเกง ส าหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย เด็กหญิง และเนคไท สุราต่างประเทศ รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ แว่นตา ปากกา
และอุปกรณ์ ไวน์ เครื่องประดับที่ท าด้วยคริสตัล กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ผ้าทอท าด้วยขนสัตว์ ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และ
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหารหรือใช้ตกแต่งภายในท่ีท าด้วยคริสตัล มีมูลค่าน าเข้า ๙๐๒.๓๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ ๑.๖๗ ของมูลค่าน าเข้ารวม) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ๕๔.๒๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๕.๖๘ โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าน าเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ น้ าหอมและเครื่องส าอาง กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง และผลไม้ ส าหรับการน าเข้า
สินค้าฟุ่มเฟือยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙-มิถุนายน ๒๕๖๐) สนิค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่ม มีมูลค่าน าเข้ารวม 
๒,๗๖๗.๕๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ๒๗๒.๑๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๘.๙๕ โดยสินค้า  
ที่มีมูลค่าน าเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ น้ าหอมและเครื่องส าอาง ผลไม้ กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ  ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้าน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องส าอาง ให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๔.๓ เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ ๓.๘ ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๐ ขยายตัวจาก
ไตรมาสท่ีสองของปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑.๐ รวม ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๖๐ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๓.๘ เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ ๓.๓ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 
                ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๙ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ ๘.๖ 
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๓.๒ และร้อยละ ๒.๐ ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๐.๗ 
และบัญชเีดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๑๐.๔ ของ GDP ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๖-๔.๖ 
                ๓. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ควรให้ความส าคัญกับ (๑) การสนับสนุน
การขยายตัวของการผลิตนอกภาคเกษตร (๒) การขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐให้สามารถขยายตัวตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง  
(๓) การดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย และการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และเศรษฐกิจฐานราก และ (๔) การเตรียมความพร้อม
ด้านก าลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให้มีเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภาคการผลิตและการลงทุนทั้งในด้านก าลังแรงงาน
ทักษะฝีมือ แรงงานกึ่งทักษะฝีมือ และแรงงานต่างชาติ 
 

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน       
งบรายได้และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ ทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
๘,๓๔๙ หน่วยงาน จาก ๘,๔๑๑ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๖ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

  ๑.๒ เห็นชอบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ ดังนี้ (๑) หน่วยงานภาครัฐ   
ต้องน าส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดท ารายงานการเงินรวมของภาครัฐให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ (๒) ควรให้มีการบูรณาการ
การบริหารสินทรัพย์และเงินลงทุนของกลุ่มส่วนราชการ (๓) ควรจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับฐานะการเงินของ
องค์การมหาชนและหน่วยงานอิสระ (๔) ควรให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการคลังก าหนดแนวทางการบริหาร
เงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ (๕) ควรมีการเพิ่มการใช้จ่ายของ อปท. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
ด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ 
สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง รายงานการเงิน
รวมภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งบันทึกและส่งข้อมูลงบการเงินภายในระยะเวลา
ที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ก าหนด รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดให้การบันทึกและส่งข้อมูลรายงาน
การเงินประจ าปีเป็นเกณฑ์การประเมินของผู้บริหารระดับหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 
 ๓. ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีหน่วยงานที่มีรายได้เงินงบประมาณมากกว่าที่มีการใช้จ่ายจริง หรือมีเงินสะสมคงเหลือ เห็นควรพิจารณา
น าเงินดังกล่าวมาใช้จ่ายในล าดับแรก หรือสมทบกับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความคุ้มค่า และความเหมาะสม เพื่อให้เม็ดเงินได้กระจายเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ และเป็นการแบ่งเบาภาระ
ทางการคลังของประเทศ รวมทั้งควรเร่งรัดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลังอยา่ง
เคร่งครัดเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านการใช้จ่าย การส่งออก
ขยายตัวในเกณฑ์สูงและกระจายตัวมากขึ้น ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และมูลค่าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า
ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ในขณะที่การเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจขยายตัวต่อเนื่อง ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและรายรับจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ์ดีติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ในขณะที่ราคา
สินค้าเกษตรปรับตัวลดลงจากฐานท่ีสูงในช่วงภัยแล้ง ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมปรับตัวลดลง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
อยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ า ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
                ๒. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ของเครื่องช้ีทางเศรษฐกิจในประเทศส าคัญ ๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยูโรโซน ญี่ปุ่น และหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่เครื่องช้ี
ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๆ ของจีนยังคงมีทิศทางชะลอตัวโดยเฉพาะการลงทุน สอดคล้องกับแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างช้า ๆ 
ในช่วงครึ่งปีหลัง 
 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๖๐)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๖๐) มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็น



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันท่ี 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรจัดให้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและประชาชนได้รับทราบถึงสาระส าคัญ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ตลอดจนประโยชน์ท่ีจะได้รับจากมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็ว รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนิน
มาตรการดังกล่าวในช่วงปลายปีที่ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายทางภาษี    
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในโอกาสต่อไป และควรให้ความส าคัญกับการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวของประชาชนท่ีมีการกระจายตัว
ลงสู่เศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหาร

พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ เห็นชอบ (๑) ร่างความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong, China Free Trade 
Agreement : AHKFTA) มีเนื้อหาครอบคลุมการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 
และ (๒) ร่างความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Agreement on Investment among the Government of the Hong 
Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China and the Member States of the Association 
of Southeast Asian Nations : AHKIA) มีเนื้อหาครอบคลุมการคุ้มครองการลงทุนและการส่งเสริมและการอ านวยความสะดวก   
การลงทุน โดยร่างความตกลงทั้งสองฉบับมีก าหนดการลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ (31st ASEAN Summit) 
ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ลงนามในร่างความตกลง AHKFTA และร่างความตกลง AHKIA 
                    ๑.๓ หากมีการแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย โดยมอบหมายให้ผู้ลงนาม     
เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
                    ๑.๔ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในร่างความตกลง  AHKFTA และ       
ร่างความตกลง AHKIA 
                    ๑.๕ น าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อความตกลง AHKFTA และร่างความตกลง 
AHKIA ก่อนการลงนามรับรองต่อไป 
                    ๑.๖ มอบหมายกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความตกลง  
AHKFTA มีผลใช้บังคับภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตามที่ระบุไว้ในร่างความตกลง AHKFTA เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ        
มีมติเห็นชอบต่อความตกลง AHKFTA แล้ว 
                    ๑.๗ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการมอบสัตยาบันสารของความตกลง  AHKFTA และ      
ร่างความตกลง AHKIA ให้แก่เลขาธิการอาเซียนเพื่อรับทราบการให้สัตยาบันความตกลงทั้งสองฉบับ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
มีมติเห็นชอบต่อความตกลงดังกล่าวแล้ว 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาการใช้ประโยชน์จากความตกลงทั้งสองฉบับเพื่อการเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในภาคบริการ เช่น การดึงดูดแรงงานที่มีทักษะสูง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อ านวยให้เกิด
การเติบโตของภาคบริการในสาขาใหม่ ๆ และให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกัน เป็นต้น      
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๓๑  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการเจรจา (Regional Comprehensive Economic Partnership : 
RCEP) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ (31st ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยสาระส าคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ผู้น าจะรับทราบถึงศักยภาพของภูมิภาค RCEP ในการเป็นตัวขับเคลื่อน
ส าคัญของการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม และเน้นย้ าที่จะสรุปผลการเจรจาเพื่อให้ RCEP เป็นความตกลง
ที่ทันสมัย ครอบคลุม คุณภาพสูง และเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน มีการปฏิบัติที่พิเศษและแตกต่าง         
มีการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ รวมทั้งที่ประชุมจะมีการประกาศผลลัพธ์จากการเจรจาที่ผ่านมา ครอบคลุม    
๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน (๒) กฎเกณฑ์ และ (๓) ความร่วมมือ 
                    ๑.๒ เห็นชอบที่ไทยจะร่วมในการแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการเจรจา RCEP ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ 
โดยให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมในการแถลงการณ์ร่วมฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรา่งแถลงการณร์ว่มฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไมข่ัดกับหลกัการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน คร้ังท่ี ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท าหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย     
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ ที่ประชุมฯ ได้รับรองเอกสารด้านการขนส่งทางอากาศ จ านวน ๒ ฉบับ 
ได้แก่ แผนแม่บทว่าด้วยการบริหารการจราจรทางอากาศในอาเซียน และขอบเขต (TOR) การประเมินความปลอดภัยของผู้ประกอบการ
สายการบินต่างชาติในอาเซียน นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ลงนามเอกสารด้านการขนส่งทางอากาศ จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ พิธีสารเพื่ออนุวัติ
ข้อผูกพันชุดที่ ๑๐ ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความร่วมมือว่าด้วยบริการของอาเซียน พิธีสาร ๓ สิทธิการท าการบิน
โดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกันส าหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าเที่ยวบิน  
รวมทั้งลงนามเอกสารด้านการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง จ านวน ๑ ฉบับ คือ กรอบความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน 
                ๒. การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ซึ่งที่ประชุมฯ รับทราบ
ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนงานความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ และพิจารณาประเด็น
ความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางน้ า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ คร้ังท่ี ๓๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture 
and Forestry : AMAF) ครั้งที่ ๓๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน-๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
โดยที่ประชุม AMAF ครั้งที่ ๓๙ ได้เห็นชอบเอกสารและมาตรฐานในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านความปลอดภัยอาหาร
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านป่าไม้ ด้านประมง เป็นต้น โดยในด้านประมง ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานใบรับรอง
การจับสัตว์น้ าทะเลของอาเซียนเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการประมงทะเล เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
ประมงและผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า และป้องกันสินค้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing) เข้าสู่สายการผลิตของประเทศสมาชิกอาเซียน และเห็นชอบให้คณะท างานด้านประมงอาเซียน
จัดการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจ ภายในต้นปี ๒๕๖๑ ณ ประเทศไทย เพื่อเร่งรัดการจัดท านโยบายประมงอาเซียน นอกจากนี้ 
ที่ประชุมเห็นชอบในท่าทีร่วมกันของอาเซียนที่จะมีต่อกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาในการเรียกร้องให้มีการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

ตามที่ระบุในเอกสารแสดงท่าทีของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อพิจารณาให้คงสารคาราจีแนบไว้ในบัญชีสารประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปที่ปิดฉลากระบุว่า “ผลิตภัณฑ์อินทรีย์” หรือ “ผลิตภัณฑ์ที่มีสารประกอบอินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร” 
ส าหรับการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และ
สาธารณรัฐเกาหลี (AMAF Plus Three) ครั้งท่ี ๑๗ และการหารือทวิภาคีกับเวียดนาม กัมพูชา บรูไนดารุสซาลาม จีน สาธารณรัฐ
เกาหลี และญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ ๑๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบ (๑) ร่างปฏิญญาเสียมราฐ มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงและความพร้อม        
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และทักษะทางดิจิทัล เพื่อน าไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรวมตัวของประชาคมดิจิทัล และ (๒) ร่างกรอบการด าเนินงานของอาเซียนว่าด้วย
เรื่องบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติ มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติส าหรับบริการ
ประเภทข้อมูลในภาคอาเซียนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเข้าถึงได้ โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ และร่างกรอบการด าเนินงานฯ 
ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and Information 
Technology Ministers Meeting : TELMN) ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองเสียมราฐ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
ร่างปฏิญญาฯ และร่างกรอบการด าเนินงานฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ และร่างกรอบการด าเนินงานฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและ
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                                            

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

    ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น คร้ังท่ี ๙  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙ มีสาระ 
ส าคัญเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณท์างการเมืองของผู้น าประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุมฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การค้าการลงทุน และความมั่นคงในภูมิภาค 
                    ๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีรับรองถ้อยแถลงร่วมฯ ในการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมืองลุ่มน้ า โขงกับญี่ปุ่น 
ครั้งที่ ๙ ซึ่งญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คู่ขนานการประชุมผู้น าอาเซียนและการประชุม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลงั พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยการประชุม ๓ เวที ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๑๐ 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๑๐ และการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่น้ าโขง-คงคา ครั้งท่ี ๘ 
และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี ้
                ๑. การประชุมรัฐมนตรีข้อริเริม่ลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งท่ี ๑๐ ได้รับรองข้อเสนอการจัดตั้งโครงการ Mekong Water 
Data Initiative ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาโครงการส าหรับการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า
ในแม่น้ าโขง โดยฝ่ายไทยได้เน้นย้ าบทบาทของไทยในการเป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงร่วมกับ
สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ าด้านการพัฒนา และส่งเสริมการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๑๐ ได้ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานภายใต้
กรอบความร่วมมือ New Tokyo Strategy 2015 ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
รวมทั้งเน้นย้ าการพัฒนาเชิงการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยฝ่ายไทยได้ให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของความเช่ือมโยงอย่างไร้รอยต่อในภูมิภาค และแสดงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการ  
Third Country Training Program อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
                ๓. การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่น้ าโขง-คงคา ครั้งที่ ๘ ได้ทบทวนความร่วมมือที่ผ่านมาและหารือทิศทาง
ในอนาคต โดยฝ่ายไทยได้เน้นย้ าประเด็นส าคัญ เช่น บทบาทของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อความเช่ือมโยง
อย่างไร้รอยต่อ การสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกด าเนินการในโครงการของกรอบความร่วมมือ MGC (Mekong-Ganga Cooperation) 
ที่ยังคั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ คร้ังที่ ๒๒    

(22nd GMS Ministerial Conference) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ 
ครั้งที่ ๒๒ (22nd GMS Ministerial Conference) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
โดยที่ประชุมฯ ได้หารือถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานของแผนงาน GMS ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และการรับรองแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS รวมทั้งที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ 
เช่น กรอบการด าเนินงานแผนปฏิบัติการฮานอย ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน GMS และการจัดท ากรอบ
การลงทุนของภูมิภาค ปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการลงทุน และโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
การด าเนินงานของแผนงาน GMS ในอนาคต รวมถึงรับทราบก าหนดการการประชุมที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน GMS ที่จะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๑ 
ได้แก่ การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS ครั้งท่ี ๖ ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบาเรีย-วุงเตา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการประชุมระดับรัฐมนตรแีผนงาน GMS ครั้งท่ี ๒๓ และเวทีหารือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิ 
ครั้งท่ี ๑๐ ก าหนดจะจัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี ๒๕๖๑ 
                ๒. เห็นชอบข้อเสนอแผนการด าเนินงานระยะเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงา นแผนงาน GMS ได้แก่            
(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) ด้านการขนส่งข้ามพรมแดน (๓) ด้านการผลิตสินค้าและบริการ (๔) ด้านการพัฒนาบุคลากร       
(๕) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฮานอย (๖) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๗) ด้านการบูรณาการความร่วมมือ และ    
(๘) ด้านความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ โดยประสานกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม คร้ังที่ ๙ 

(9th Mekong-Japan Economic Ministers Meeting)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ ๙ (9th Mekong-Japan Economic Ministers Meeting) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
โดยที่ประชุมฯ ได้มีการหารือและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและการด าเนินงานในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา
อุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Mekong Industrial Development Vision : MIDV) ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนากฎระเบียบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ได้ปรับปรุง
เนื้อความของแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ 
(Joint Media Statement) รวมทั้งก าหนดการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๐ ในปี ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยจะเป็นการประชุมต่อเนื่องกับการประชุมระดับรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน ครั้งท่ี ๕๐ (50th ASEAN Economic Ministers’ Meeting) 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
เพื่อขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานระยะเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น      
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong-Japan Economic and Industrial Cooperation Initiative : MJ-CI) เช่น การผลักดัน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ และการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขออนุมัติกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง คร้ังท่ี ๒๔  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                 ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๒๔ ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยกรอบการหารือมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
และความร่วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขง
อย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ ในประเด็นที่ส าคัญ เช่น แผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑ แผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในลุ่มแม่น้ าโขงและแผนปฏิบัติการ (Mekong Adaptation Strategy and Action Plan : MASAP) แผนกลยุทธ์
การบริหารจัดการและการพัฒนาการประมงในระดับลุ่มน้ า (Draft Proposal on Basin wide Fisheries Management and 
Development Strategy : BFMS) เป็นต้น 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงตามประเด็นในกรอบการหารือ
ส าหรับการประชุมฯ เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานและความร่วมมือเป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๘ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
โดยด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเ มื่อวันที่     
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่
แหล่งแปรรูป 

 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ 
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) การจัดท าแผนสิ่งแวดล้อม การวางแนวทางให้การรถไฟทางคู่เชื่อมโยงจากพื้นที ่
EEC สามารถต่อไปยังทวาย-ย่างกุ้ง-ติลาวา ซึ่งจะเช่ือมโยงไปจนถึงอินเดีย (๒) โครงการลงทุนท่าเรือหลัก ๓ แห่ง และการเช่ือมโยงโดย
ระบบรถไฟทางคู่อย่างไร้รอยต่อ (๓) ระเบียบการร่วมทุนเอกชนให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนใน EEC (๔) หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดตั้งเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และการประกาศเป็นเขตส่งเสริมในเบื้องต้น (๕) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) และ (๖) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
(Digital Park Thailand) และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและรายงานผลการด าเนินการ
ต่อส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มเติม      
ในพื้นที ่EEC จะต้องพิจารณาเงื่อนไขและแนวทางการส่งเสริมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันในแต่ละเขตส่งเสรมิ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเช่ือมั่น และควรเร่งรัด
การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา EEC เพื่อให้การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  ภายใต้แผนงานมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ เป็นต้น รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์     
ในประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องตระหนักถึงและควรมีการด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศที่ยังขาดความเช่ือมโยงทั้งภายในประเทศและกับประเทศอาเซียน 
รวมถึงการให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติ และ  SMEs ภายในประเทศเข้ามาลงทุน  
ใน EEC ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและ

สรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิต
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และอนุมัติให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ นั้น 
กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไปแล้ว โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่า 
ร่างบันทีกความเข้าใจฯ ดังกล่าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการผ่านแดนตาม General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
และ Agreement on Trade Facilitation ในกรอบขององค์การการค้าโลกที่ไทยเป็นภาคี จึงต้องพิจารณาด้วยว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นน้ันก็จะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
และวรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนการลงนาม ดังนั้น 
เพื่อให้เรื่องในลักษณะดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้องตรงกัน จึงเห็นควรมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้ได้ข้อยุติโดยด่วน แล้วให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งภายในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและ

สรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสองและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือไม่  
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
                ๒. ให้ส่งเรื่องน้ีไปเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี
ตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสองและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือไม่ 
                ๓. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเร่งประสานการด าเนินการกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวโดยด่วนต่อไป 
 

การประชุมสุดยอดอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามหรือการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ ๓๑ และ     

การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบเอกสารที่จะมีการร่วมลงนาม และ/หรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั ้งที่ ๓๑        
(31st ASEAN Summit) และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ รวมทั้งสิ้น ๒๓ ฉบับ 
                    ๑.๒ ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนาม และ/หรือรับรองเอกสาร รวมทั้งสิ้น ๒๒ ฉบับ 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในตราสารขยายจ านวน
อัครภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศมิได้เป็นผู้ลงนามในตราสารฯ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers)       
ให้กับผู้แทนเพื่อลงนามในตราสารฯ ต่อไป 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเอกสารที่จะมีการลงนามหรือการรับรองดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศน าร่างฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว 
ของกระทรวงแรงงาน ไปเจรจาในคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อยืนยันให้ชัดเจนและถูกต้องตรงกันว่าร่างฉันทามติฯ          
ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ก่อนน าเสนอในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๑ ต่อไป                                  
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ   

การขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และข้อเสนอเพื่อการก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
                ๑. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และการตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติการ ควรเร่งพัฒนา 
ส่งเสริม และลงทุนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์ทดสอบให้ครอบคลุมความต้องการของภาคเอกชน และอยู่ในระดับที่เช่ือถือได้ 
รวมทั้งเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
                ๒. ควรให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลเกี่ยวกับข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการต่าง ๆ ปรับปรุงข้อก าหนดและกฎหมายให้ทันสมัย และเผยแพร่สื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงก าหนดมาตรการ
เพื่อผ่อนปรนหรือยืดหยุ่นกฎระเบียบบางประการ ในลักษณะ Regulatory Sandbox เพื่อเอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์หรือให้บริการนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ในช่วงระยะเริ่มต้นได้ เพื่อให้เกิดธุรกิจไ ด้ก่อน ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด อาทิ 
ก าหนดปริมาณการผลิต วงเงินรวมที่จ าหน่าย หรือระยะเวลาการจ าหน่าย เป็นต้น เพื่อให้สามารถน าผลจากการใช้งานจริงมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เข้าสู่กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามปกติต่อไป 
                ๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท าบัญชีนวัตกรรมไทย และการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ        
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ประกอบด้วย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ควรสื่อสารและประชาสัมพันธ์
มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อน าผลงานนวัตกรรมมาขอข้ึนทะเบียนให้เพิ่มมากข้ึน ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีบทบาทในการก าหนดความต้องการภาครัฐ ตลอดจนการก ากับและตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ควรสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือ
บริการในบัญชีนวัตกรรมไทยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
                ๔. ควรให้มีการบรรจุรายการผลิตภัณฑ์ที่ประกาศในบัญชีนวัตกรรมไทยไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือบัญชีรายการ
อุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งช้ีในการบ าบัดรักษาโรค หรือบัญชีอื่น ๆ แล้วแต่ชนิดของรายการผลิตภัณฑ์ที่กองทุนสุขภาพต่าง ๆ 
เช่น กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนประกันสังคม เพื่ออนุมัติ    
ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาและราคาที่ประกาศในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยอาจมีการก าหนดรหัสพิเศษเพื่อง่ายต่อการจ าแนก 
ทั้งนี้ ควรมีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้รายการผลิตภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อประเมินความต้องการใช้งาน และเป็นข้อมูล
อ้างอิงในการพิจารณาบรรจุรายการผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ในรายการที่กองทุนสุขภาพต่าง ๆ อนุมัติให้สามารถเบิกจ่ายได้ต่อไป 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่รัฐบาลได้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหายางพารามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลเกษตรกร      
ผู้ปลูกยางพารา นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการยางพาราของประเทศเป็นระบบ และครบวงจรตั้งแต่ในขั้นตอนของการวางแผน      
การดูแลต้นทาง เช่น การลดพื้นที่การปลูกยางพารา กลางทาง เช่น การแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และปลายทาง เช่น การน า
ยางไปใช้ประโยชน์ จึงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๑.๑.๑ ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการจัดท า        
แผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ โดยมีรายละเอียดของแผนการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ ในแผนการบริหารจัดการดังกล่าวให้ด าเนินการให้ครบวงจรตั้งแต่การผลิต การตลาด และการแปรรูป โดยให้ครอบคลุมถึง
เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก การก าหนดพื้นที่เพาะปลูก การปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
พื้นที่ป่าเพื่อการเพาะปลูก รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจาก    
การด าเนินการตามแผนด้วย ตลอดจนการสนับสนุนให้โรงงานเอกชนประกอบกิจการแปรรูปให้มากขึ้น โดยในการด าเนินการ      
ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการน าข้อเสนอของเครือข่ายชาวสวนยางในหลายจังหวัดภาคใต้ไปพิจารณาด าเนินการ และหารือ
ประสานข้อมูลร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการเช่ือมโยงการด าเนินการของหน่ วยงาน          
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ 
                          ๑.๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งด าเนินการลดพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราทั้งในพื้นที่สวนยางและพื้นที่บุกรุก
พื้นที่ป่า โดยให้มีมาตรการในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ตลอดจนการปลูกพืชเสริมหรือประกอบอาชีพอื่นแทนการเพาะปลูก
ยางพาราที่ชัดเจน มีเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดในการด าเนินการแต่ละปีว่าครอบคลุมพื้นที่ใด วิธีใด ผลเป็นอย่างไร และประสานส่ งข้อมูล
ดังกล่าวให้ กยท. เพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบ 
                          ๑.๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กยท. 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนรับซื้อยางพาราหรือผลิตผลิตภัณฑ์    
แปรรูปจากยางพารา เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ หลักกิโลเมตรบอกระยะทาง แผ่นการ์ดเรลตามแนวโค้ งถนน และ
ขับเคลื่อนให้น ายางพาราส าเร็จรูป เช่น ยางปูพื้นคอกสัตว์ ยางรองอ่างเก็บน้ า ยางรองคอสะพาน มาใช้ในโครงการของภาครัฐ     
โดยก าหนดเป้าหมายให้มีการใช้ยางในภาครัฐเพิ่มขึ้น ๑ แสนตันต่อปี 
                          ทั้งนี้ ให้ กยท. น าแผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน ๓ เดือน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 
                ๒. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง       
เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน เร่งรัดการด าเนินการ   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (TIP Report) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท ารายงานดังกล่าว     
เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ให้น าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ก่อนน าเสนอต่อสหรัฐอเมริกาภายในวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ในการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้น ามาจัดแสดงตามสถานที่ราชการหรือการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ให้ผู้บริหารของทุกส่วนราชการ ต้ังแต่ระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ให้ความส าคัญกับผลงานดังกล่าวและน ามาพิจารณา
ด าเนินการให้เกิดการต่อยอดหรือการน าไปพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์กับการด าเนินงานของส่วนราชการ เช่น 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ การใช้น้ ามันปาล์มกับเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยและ
กระตุ้นการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทยให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการรับฟังความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค
ของการด าเนินการวิจัยในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก       
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 
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          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยท่ี ๑๓  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
สมัยที่ ๑๓ (Conference of Parties : COP 13) ระหว่างวันที่ ๖-๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เมืองออร์โดส เขตปกครองตนเอง     
อินเนอร์มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมฯ มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ ยุทธศาสตร์ของอนุสัญญาฯ ปี ๒๕๖๑-๒๕๗๓ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานอนุสัญญาฯ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคย่อย และระดับภูมิภาค การจัดเสวนาของประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภายใต้หัวข้อ Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management : a tool for 
achieving a land degradation neutral world  รวมทั้งประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลัก        
ในการด าเนินงานอนุสัญญาฯ จะต้องประสานและร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ได้แก่ (๑) การจัดท าแผนปฏิบัติการ
แห่งชาติที่เช่ือมโยงเป้าหมายและมาตรการการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) และเน้นการด าเนินงาน
ในพื้นที่เป้าหมาย LDN (๒) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานอนุสัญญาฯ ปี ๒๕๖๑ (๓) รวบรวมมาตรการในการจัดการที่ดิน
อย่างยั่งยืน (Sustainable Land. Management : SLM) ทั้งในส่วนของการจัดการที่ดิน น้ า ป่าไม้ และ (๔) พัฒนาตัวช้ีวัด LDN 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       
เร่ือง  แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อเนื่อง
จากแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อควบคุมการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย และเพื่อให้ประเทศไทย
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้างผิดกฎหมาย ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ (๑) การออกระเบียบและ
กฎหมาย (๒) การบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ (๓) ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศและภูมิภาค (๔) การประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน และ (๕) การรายงาน ทั้งนี้ หากมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และให้จัดส่งแผนปฏิบัติการฯ 
และรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ให้ส านักเลขาธิการไซเตส (The CITES Secretariat International 
Environment House) ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด (ภายในวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรพิจารณา
ก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดภาพรวมของร่างแผนปฏิบัติการฯ ในระดับผลลัพธ์ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับภาระค่าใช้จ่าย
ที่จะเกิดขึ้นตามร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว     
เพื่อด าเนินการควบคุมการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการประเมินผล
ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดโดยก าหนดเป็นช่วง ๆ ท้ังระยะสั้น (๓ เดือน) ระยะกลาง (๖ เดือน) และระยะยาว (๑๒ เดือน) เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถปรับทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดจริงได้ รวมทั้งพิจารณาก าหนดให้ตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการฯ เป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน ๓ โครงการ 
          คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน ๓ โครงการ ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ จากระยะเวลาเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑) 
เป็นระยะเวลา ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๖) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จ านวน ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากระยะเวลาเดิม ๘ ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑) เป็นระยะเวลา ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ      
ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จ านวน ๔,๘๐๐ ล้านบาท 
                    ๑.๓ โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากระยะเวลาเดิม ๖ ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐) เป็นระยะเวลา ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๕) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ      
ที่ได้รับอนุมติไว้เดิม จ านวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการด าเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ทั้ง ๓ โครงการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการให้ประชาชน     
ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาจสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใช้งานศูนย์บริการต่าง ๆ     
ของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่พระราชบัญญตัิการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญตัิแผนและขั้นตอนการด าเนนิการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว นั้น ในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และประเด็นการปฏิรูป ให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะด าเนินการต่อไป เพื่อให้การด าเนินการของส่วนราชการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการให้ประสานหารือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะด าเนินการต่อไปด้วย 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
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                    ๒.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
[ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและสถิติที่ส าคัญของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ (มูลค่าการค้าการลงทุน มูลค่าการส่งออก ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ข้อมูลแรงงาน (ก าลังแรงงาน   
ภาคเกษตรกรรม/อุตสาหกรรม ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมแต่ละภาค) โดยพิจารณาจัดท าข้อมูลดังกล่าว เป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการส าหรับให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (๒) ข้อมูลส าหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย 
ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด   
การด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑     
ให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการระบายน้ าที่ส าคัญ เช่น การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม นั้น ให้กระทรวงมห าดไทยและ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการเพ่ือเร่งระบายน้ าท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
โดยอาจพิจารณาจัดท าในลักษณะต่อยอดหรือขยายผลจากแนวทางที่ด าเนินการอยู่ เช่น แก้มลิงพวง โดยท าเส้นทางระบายน้ า
ที่มีระยะทางสั้น ๆ เพ่ือระบายน้ าไปยังพ้ืนที่กักเก็บน้ าจุดต่าง ๆ 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในบรเิวณต่าง ๆ  ที่มักประสบปัญหาการจราจรตดิขัดอยู่เป็นประจ า โดยให้พิจารณารูปแบบในการด าเนินการ
ให้เหมาะสมและมีทัศนียภาพท่ีดี เช่น การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทางยกระดับ เพื่อให้สามารถระบายความหนาแน่นของการจราจร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณรถติดสะสม ท้ังนี้ ให้เร่งรัดจัดท าแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง 
และช้ันนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมือง
ของประเทศในระยะต่อไป ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๖ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ
ขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้น ายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหม  
(กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการดังกล่าว โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน น้ัน 
                          ๒.๖.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เริ่ม
ด าเนินการกับถนนในท้องถิ่นที่มีสภาพการใช้งานท่ีไม่ต้องรับน้ าหนักบรรทุกมากเป็นล าดับแรก 
                          ๒.๖.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาก าหนดมาตรฐานการใช้ยางพาราในการสร้างถนนในสัดส่วน
ที่มากกว่าท่ีก าหนดอยู่ในปัจจุบัน (มากกว่าร้อยละ ๕) เพื่อส่งเสริมให้มีการน ายางพารามาใช้ให้มากยิ่งขึ้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบตามมาตรการในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและขอผ่อนผันการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ เร่ือง แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ โครงการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า โครงการ
ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๑ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน และมีการด าเนินการไปแล้ว 
๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ : การวางท่อจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี-อ าเภอดอนสัก และส่วนที่ ๓ : การวางท่อส่งจ่ายน้ าบนเกาะสมุย 
ด าเนินการก่อสร้างมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับส่วนที่ ๒ : การวางท่อจากอ าเภอดอนสัก-ลอดทะเล-อ าเภอเกาะสมุย ยังมิได้
ด าเนินการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการสิ่งแวดล้อมที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบล
บ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งมีบางส่วนที่จะต้องวางท่อลอดใต้ท้องทะเลใกล้แนวปะการัง
ในระยะ ๑ กิโลเมตร ซึ่งจะต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ (เรื่อง มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ) ด้วย หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้
จะท าให้ไม่สามารถเช่ือมต่อโครงการฯ ได้ทั้งระบบและใช้ประโยชน์ได้ 
                ๒. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๒.๑ เห็นชอบตามมาตรการข้อ ๓ (๑)(ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง 
ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘) 
                    ๒.๒ ผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ ในการด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งน้ าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ ๑ ส่วนท่ี ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ กปภ. สร้างปะการังเทียม หรือ
ปลูกปะการังจริงในพื้นที่ใกล้เคียงทดแทน รณรงค์การลดการใช้น้ า การบ าบัดน้ าเสีย และการน าน้ าเสียที่บ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบ และด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
ให้ครอบคลุม ครบถ้วน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ กปภ. แจ้งรายละเอียดการด าเนินการให้กรมเจ้าท่าทราบ เพื่อออกประกาศ   
ให้เรือที่แล่นสัญจรผ่านไป-มา ระมัดระวังการเดินเรือในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ และควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
แนวปะการัง โดยอาจขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่บนเกาะสมุยร่วมด้วย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. ในการจัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นเกาะต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป      
ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ าประปา    
ในพื้นที่ควบคุมไปกับการด าเนินการบ าบัดน้ าเสีย แทนการจัดท าท่อส่งน้ าประปาลอดใต้ทะเล โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณา
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน/การส่งเสริมให้ด าเนินการดังกล่าวด้วย 
  

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
(เพิ่มเติม) และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
              ๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญและได้ข้อยุติแล้ว 
จ านวน ๑๔ เรื่อง ยังคงมีเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเพิ่มเติมอีก จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อย ที่ ๖ (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
และ (๒) ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 
                ๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุระดับชาติ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (๒) เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทน้ า (๓) ร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (๔) การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลกลุ่มสารอาหาร (๕) โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าประปาลอดใต้



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) และ (๖) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙      
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย (ร่าง) นโยบายและแผนฯ          
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างบูรณาการ
ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า และเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการระยะกลาง 
(๕ ปี) และสามารถน าไปขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๔ นโยบายหลัก คือ (๑) จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมั่นคงเพื่อความสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน 
(๒) สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน (๓) ยกระดับมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ (๔) สร้างความเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงบประมาณที่เห็นควรปรับแก้ไข
ข้อความบางส่วนใน (ร่าง) นโยบายและแผนฯ ให้เกิดความเหมาะสม รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย            
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการประเภทใหม่ ๆ ได้ ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น     
จากการด าเนินการตาม (ร่าง) นโยบายและแผนฯ เห็นควรให้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อให้  
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                    ๑.๑ อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน ๔๔๔,๘๔๑,๑๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเมืองในพื้นที่
จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จ านวน ๔ โครงการ 
โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้ 
                          ๑.๑.๑ องค์การบริหารสว่นจงัหวัดระยอง จังหวัดระยอง จ านวน ๓ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๔๔๐,๓๖๑,๑๐๐ บาท 
ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ วงเงิน ๒๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
จังหวัดระยอง แบบบูรณาการ วงเงิน ๙๔,๓๖๑,๑๐๐ บาท และ (๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะเกาะเสม็ด 
วงเงิน ๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                          ๑.๑.๒ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อกังหันน้ าชัยพัฒนา
เพื่อบ าบัดน้ าเสียในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วงเงิน ๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท 
                   ๑.๒ ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และตรวจราชการ    
ในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ตามที่            
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า นายกรัฐมนตรีมีก าหนดจะเข้าร่วมการประชุมผู้น า    
เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕ (25th APEC Economic Leaders’ Meeting) ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ (31st ASEAN Summit) ณ กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนั้น การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะท าหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมแทน ทั้งนี้ ตามนัยค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๒๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ านาจให้         
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เนื่องจากวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันหยุดราชการ จึงให้เลื่อนการประชุม
คณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าวเป็นวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี [ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๐/๒๕๖๐        

เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ (ขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของ
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ)] 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ (ขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้นายนที ขลิบทอง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติต่อไป จนถึงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการให้ประชาชน     
ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาจสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใช้งานศูนย์บริการต่าง ๆ     
ของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่พระราชบัญญตัิการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญตัิแผนและขั้นตอนการด าเนนิการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว นั้น ในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และประเด็นการปฏิรูป ให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะด าเนินการต่อไป เพื่อให้การด าเนินการของส่วนราชการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการให้ประสานหารือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะด าเนินการต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
[ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและสถิติที่ส าคัญของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ (มูลค่าการค้าการลงทุน มูลค่าการส่งออก ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ข้อมูลแรงงาน (ก าลังแรงงาน   
ภาคเกษตรกรรม/อุตสาหกรรม ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมแต่ละภาค) โดยพิจารณาจัดท าข้อมูลดังกล่าว เป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการส าหรับให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (๒) ข้อมูลส าหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย 
ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเรว็ โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนิน
โครงการระบายน้ าที่ส าคัญ เช่น การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อเร่งระบายน้ าท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดท าในลักษณะ
ต่อยอดหรือขยายผลจากแนวทางที่ด าเนินการอยู่ เช่น แก้มลิงพวง โดยท าเส้นทางระบายน้ าที่มีระยะทางสั้น ๆ เพื่อระบายน้ าไปยัง
พื้นที่กักเก็บน้ าจุดต่าง ๆ 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในบรเิวณต่าง ๆ  ที่มักประสบปัญหาการจราจรตดิขัดอยู่เป็นประจ า โดยให้พิจารณารูปแบบในการด าเนินการ
ให้เหมาะสมและมีทัศนียภาพท่ีดี เช่น การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทางยกระดับ เพื่อให้สามารถระบายความหนาแน่นของการจราจร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณรถติดสะสม ท้ังนี้ ให้เร่งรัดจัดท าแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพ้ืนที่ชั้นใน ชั้นกลาง 
และชั้นนอกของพ้ืนที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวาง
ผังเมืองของประเทศในระยะต่อไป ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๖ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ
ขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้น ายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหม  
(กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการดังกล่าว โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน น้ัน 
                          ๒.๖.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เริ่ม
ด าเนินการกับถนนในท้องถิ่นที่มีสภาพการใช้งานท่ีไม่ต้องรับน้ าหนักบรรทุกมากเป็นล าดับแรก 
                        ๒.๖.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาก าหนดมาตรฐานการใช้ยางพาราในการสร้างถนนในสัดส่วน
ที่มากกว่าท่ีก าหนดอยู่ในปัจจุบัน (มากกว่าร้อยละ ๕) เพื่อส่งเสริมให้มีการน ายางพารามาใช้ให้มากยิ่งขึ้น 
                                                                 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยติดตามผลการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ทั้งที่เป็น
การด าเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและการด าเนินการของหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด และ
ให้น าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วภายใน ๑ เดือน 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่ธนาคารโลกได้เปิดเผยผลส ารวจการจัดอันดับความยากง่าย           
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยประเทศไทยได้อันดับที่ ๒๖ จาก ๑๙๐ ประเทศท่ัวโลก 
(ปรับตัวดีขึ้น ๒๐ อันดับ จากอันดับที่ ๔๖ เมื่อปี ๒๕๖๐) นั้น ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ติดตามผลการด าเนินการปรับปรุง               
การปฏิบัติงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และ       
ให้เร่งประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ให้แก่ทุกภาคส่วนได้ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในเร่ืองนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
(เพิ่มเติม) และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
              ๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญและได้ข้อยุติแล้ว 
จ านวน ๑๔ เรื่อง ยังคงมีเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเพิ่มเติมอีก จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อย ที่ ๖ (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
และ (๒) ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 
                ๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุระดับชาติ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (๒) เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทน้ า (๓) ร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (๔) การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลกลุ่มสารอาหาร (๕) โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าประปาลอดใต้
ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) และ (๖) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน    

เจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อให้การมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดประเภทและลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเชิญผู้ประกอบการ   
ที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการออกกฎกระทรวงที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการออกกฎกระทรวงที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับ (ครบก าหนด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐) เนื่องจากกระบวนการ
ในการตรากฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ มีหลายขั้นตอน อีกทั้งมีรายละเอียดส าคัญจ านวนมากที่ต้องรับฟัง     
ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ โดยต้องค านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์
ของผู้เสียหาย ญาติ ผู้ต้องขัง และสังคมโดยรวม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเด็นตาม
หลักการของพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมีความจ าเป็นที่กรมราชทัณฑ์จะต้องใช้ระยะเวลานานในการด าเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการออกกฎกระทรวงได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการเสนอกฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์     
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแบ่งส่วนราชการของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข    
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจ
หน้าท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ซึ่งเป็น
การก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กสศ.) เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ตามที่ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้ สบร. รับความเห็นของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อสังเกตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ ดังนี ้
                     ๒.๑ ความเห็นของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา     
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรใช้ช่ือร่างระเบียบฯ ว่า “ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ....” และเพิ่มเติมให้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) ในฐานะที่เป็นส านักงานเลขานุการของ 
กสศ. ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งควรก าหนดให้ชัดเจนว่าเมื่อการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.) แล้วเสร็จ ให้อ านาจหน้าที่ของ ศสบ. สบร. ตามร่างระเบียบฯ เป็นของ สศส. นอกจากนี้    
ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ กสศ. ในร่างข้อ ๙ ว่าควรเพิ่มเติมให้การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ระยะ ๕ ปี และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ     
ในระยะยาว และให้ กสศ. มีหน้าท่ีในการติดตามประเมินผลภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศด้วย 
                 ๒.๒ ข้อสังเกตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ว่า ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีสาระส าคัญเพื่อการแต่งตั้ง กสศ. เท่านั้น 
ซึ่งในการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๑ (๘) ดังกล่าว นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

ได้เคยมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว กรณีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินและ
ฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. .... ว่า การออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๑ (๘) 
ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นการออกระเบียบเพื่อวางระเบียบปฏิบัติราชการของส่วนราชการ แต่ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจนฯ มิได้มีสาระส าคัญในการวางระเบียบปฏิบัติราชการ 
แต่เป็นการออกระเบียบเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถกระท าได้ ดังนั้น เมื่อร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ มีสาระส าคัญเป็นเพียงการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถกระท าได้ตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๗) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  ขอเสนออัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการราชทัณฑ์และคณะอนุกรรมการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ และคณะอนุกรรมการ ตามที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้คณะกรรมการราชทัณฑ์ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน 
ได้แก่ ประธาน ครั้งละ ๗,๕๐๐ บาท กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ผู้ซึ่งท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการ 
                    ๑.๒ ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการราชทัณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะอนุกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน ได้แก่ ประธาน ครั้งละ ๓,๗๕๐ บาท 
อนุกรรมการ ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ผู้ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานอนุกรรมการ 
               ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
กรมราชทัณฑ์ ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้กรมราชทัณฑ์จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเหน็ของ    
ส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการให้ประชาชน     
ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาจสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใช้งานศูนย์บริการต่าง ๆ     
ของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่พระราชบัญญตัิการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญตัิแผนและขั้นตอนการด าเนนิการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว นั้น ในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และประเด็นการปฏิรูป ให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะด าเนินการต่อไป เพื่อให้การด าเนินการของส่วนราชการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการให้ประสานหารือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะด าเนินการต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
[ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและสถิติที่ส าคัญของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ (มูลค่าการค้าการลงทุน มูลค่าการส่งออก ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ข้อมูลแรงงาน (ก าลังแรงงาน
ภาคเกษตรกรรม/อุตสาหกรรม ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมแต่ละภาค) โดยพิจารณาจัดท าข้อมูลดังกล่าว เป็น ๒ ประเภท 
คือ (๑) ข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการส าหรับให้ส่วนราชการต่าง ๆ  น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (๒) ข้อมูลส าหรับให้บริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเรว็ โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนิน
โครงการระบายน้ าที่ส าคัญ เช่น การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อเร่งระบายน้ าท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดท าในลักษณะ
ต่อยอดหรือขยายผลจากแนวทางที่ด าเนินการอยู่ เช่น แก้มลิงพวง โดยท าเส้นทางระบายน้ าที่มีระยะทางสั้น ๆ เพื่อระบายน้ าไปยัง
พื้นที่กักเก็บน้ าจุดต่าง ๆ 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในบรเิวณต่าง ๆ  ที่มักประสบปัญหาการจราจรตดิขัดอยู่เป็นประจ า โดยให้พิจารณารูปแบบในการด าเนินการ
ให้เหมาะสมและมีทัศนียภาพท่ีดี เช่น การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทางยกระดับ เพื่อให้สามารถระบายความหนาแน่นของการจราจร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณรถติดสะสม ท้ังนี้ ให้เร่งรัดจัดท าแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง 
และช้ันนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมือง
ของประเทศในระยะต่อไป ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๖ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ
ขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้น ายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหม  
(กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการดังกล่าว โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน น้ัน 
                          ๒.๖.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เริ่ม
ด าเนินการกับถนนในท้องถิ่นที่มีสภาพการใช้งานท่ีไม่ต้องรับน้ าหนักบรรทุกมากเป็นล าดับแรก 
                          ๒.๖.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาก าหนดมาตรฐานการใช้ยางพาราในการสร้างถนนในสัดส่วน
ที่มากกว่าท่ีก าหนดอยู่ในปัจจุบัน (มากกว่าร้อยละ ๕) เพื่อส่งเสริมให้มีการน ายางพารามาใช้ให้มากยิ่งขึ้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ขาดหายไปเนื่องจาก

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ไม่สามารถใช้บังคับได้  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เกี่ยวกับเรื่องการชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ขาดหายไปเนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ไม่สามารถใช้บังคับได้ ตามที่ประธาน กกถ. เสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. กรณีความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นว่า งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นมีจ านวน
จ ากัดและต้องส ารองไว้เพื่อใช้จ่ายในภารกิจที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ประกอบกับส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เพิ่มเติมให้แก่ อปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามโครงการ Matching Fund จ านวน ๙,๘๙๘.๕๐ ล้านบาท จึงไม่สามารถ
จัดสรรให้แก่ อปท. ได้อีก นั้น เนื่องจากประมาณการรายได้ในส่วนของรายได้ อปท. จัดเก็บเองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑ ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลใช้บังคับ ซึ่งไม่สะท้อนความเป็นจริง ดังนั้น จึงควร
พิจารณาจากรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
                ๒. กรณีความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ให้ กกถ. ร่วมกับ อปท. ส่งเสริมการด าเนินมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ของ อปท. และก าหนดวิธีการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการด าเนินโครงการต่อยอดการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น นั้น เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับร่างแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (ฉบับท่ี ๓) ด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ท่ีจะมีผลบังคับใช้ จะได้ด าเนินการต่อไป 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่         
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การเพิ่มองค์ประกอบของ กพย. โดยระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๒) ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (๓) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจ
และประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่
การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (๔) แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ (๕) รายงานการทบทวน
ผลการด าเนินการตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review : VNR) (๖) แผนที่น าทาง 
(Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมาย (๗) แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน    
ในระดับพื้นที่ที่ยั่งยืน และ (๘) แผนการด าเนินการของคณะอนุกรรมการในระยะต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพย. เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกองประจ าการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกอง
ประจ าการ) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีต ารวจกองประจ าการและก าหนดหน้าที่ของต ารวจ
กองประจ าการดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
(ต ารวจ) ตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ก าหนดให้ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมก ารปฏิรูปประเทศ      
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ตามมาตรา ๒๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่ง     
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ด าเนินการพร้อมกับการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ไปในคราวเดียวกันต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ  

ในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นและสิทธิของ
ผู้ป่วย พ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดช่ือสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือสถานพยาบาล 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นและสิทธิของ
ผู้ป่วย พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดช่ือสถานพยาบาลและการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือสถานพยาบาล 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การก าหนดช่ือสถานพยาบาล
และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูประบบการศึกษาที่ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานการศกึษา   
และสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากระบบขั้นเงินเดือนมาเป็น
บัญชีขั้นต่ าขั้นสูงซึ่งจะต้องมีการเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

บริหารส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และส านักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบฯ บางประการ รวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อมิให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอีก ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปพิจารณาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเปน็
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการก าหนด
ต าแหน่ง ประเภท และระดับของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดต าแหน่ง
ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งข้าราชการ
ประเภทอื่นที่อยู่ในบังคับของระเบียบตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น และครอบคลุมพนักงานราชการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นส านักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นว่า ปัจจุบันระบบสารบรรณของ     
ทุกส่วนราชการได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ังเทคโนโลยีดิจิทัลได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สมควรปรับปรุง
ร่างระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับระบบสารบรรณที่ส่วนราชการด าเนินการในปัจจุบัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  สรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2018 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบสรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2018 
ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจเป็นอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก ปรับดีขึ้น ๒๐ อันดับ
เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๔๖ โดยประเทศไทยมีผลคะแนนรวมทุกด้าน ๗๗.๔๔ คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้  
๗๒.๕๓ คะแนน จัดเป็นอันดับท่ี ๓ ของอาเซียน และเป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศที่มีการปรับปรุงมากที่สุด และมีคะแนนดีขึ้นใน ๖ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ด้านการได้รับสินเช่ือ ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย ด้านการช าระภาษี 
และด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ส่วนอีก ๔ ด้านมีคะแนนคงที่หรือลดลง ได้แก่ ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ด้านการจดทะเบียน
ทรัพย์สิน ด้านการค้าระหว่างประเทศ และด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพลังงานและกระทรวงยุติธรรม เช่น 
การขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ควรด าเนินการให้ตรงประเด็นที่เป็นอุปสรรคอย่างแท้จริง 
และยังคงให้ความส าคัญในการปรับปรุงการบริการซึ่งมีอันดับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานปีที่ผ่านมา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรค านึงถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เป็นต้น ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  รายงานการขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลการขับเคลื่อนการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน     
การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย คือ (๑) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมาย         
ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายล้มละลาย และ (๒) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการของรัฐให้มีความง่าย
ต่อการประกอบธุรกิจ โดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ จนน าไปสู่การออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ      
ที่ ๒๑/๒๕๖๐  เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งช่วยปลดล็อคข้อจ ากัดด้านกฎหมาย
ที่เป็นพื้นฐานของการปรับระบบงานเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ
ภาคธุรกิจจนเกิดเป็นระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) 
                ๒. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้รวบรวมแผนการขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการทั้งหมด ๑๑ ด้าน และมีส่วนราชการที่รับผิดชอบในแต่ละด้านรวมทั้งหมด ๑๒ หน่วยงาน 
ทั้งนี้ แผนการด าเนินการในด้านที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเป็นอัตราคงที่ (flat rate) ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงการแบ่งเขตการใช้ที่ดิน (Zone) 
และการด าเนินการเพื่อรองรับการจดทะเบียนที่ดิน Online ในด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน รวมถึงด้านการแก้ปัญหา การล้มละลาย 
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีและการบังคับใช้กฎหมาย
ล้มละลาย โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การขอใช้และเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการการเข้าใช้และเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ ตามที่ส านักข่าวกรองแห่งชาติเสนอ และให้ส านักข่าวกรองแห่งชาติ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับการใช้และเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ต่อไป ทั้งนี้ ให้ส านักข่าวกรองแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ที่เห็นควรมีมาตรการ และ/หรือระบบที่ชัดเจน เพื่อตรวจสอบข้อมูลตามภารกิจและป้องกันการน าข้อมูลไปใช้นอกเหนือภารกิจหรอื
กระท าการใด ๆ และเมื่อส านักข่าวกรองแห่งชาติได้เช่ือมโยงข้อมูลแล้ว การน าข้อมูลไปใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลควรระวังและก าหนดมาตรการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๒. เมื่อมีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนดังกล่าวแล้ว ให้ส านักข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ก าหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งระบบการตรวจสอบหรือการป้องกันการน าข้อมูล    
ไปใช้นอกเหนือภารกิจหรือการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลให้ชัดเจนด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาด าเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถรองรับการด าเนินการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทาง 
การด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาวิธีการหรือแนวทาง           
ในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลในการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
(Doing Business Portal) เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เป็นต้น 
 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       
เร่ือง  การเสนอเร่ืองประเภทนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ และ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการเสนอเรื่องประเภทนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่องถือปฏิบัติ ดังนี้ 
                ๑. แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการหรือแผนปฏิบัติการ กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และแผนปฏิรูปด้วย 

       ๒. ก าหนดแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน ประกอบด้วย (๑) แผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน 
๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑ ปี (๒) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยให้ก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัดที่ชัดเจนสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (๓) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ นั้น เพื่อให้การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลส าคัญครบถ้วน
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้อย่างรอบคอบและถูกต้อง จึงให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
เพิ่มเติมด้วยว่า ในการเสนอเรื่องประเภทนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี ให้ระบุข้อมูลที่ชัดเจนว่าในแต่ละปี 
จะมีแนวทางการด าเนินการและมีผลสัมฤทธิ์ที่คาดหมายได้เป็นประการใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ทั้งนี้         
ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น

เศรษฐกิจ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ จ านวน ๓๑๘,๓๔๒.๖๘ ล้านบาท เมื่อกันเงินส ารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย ส ารองงบบุคลากร และเงินที่จะต้องทดรองจ่าย
ให้แก่ประชาชนก่อนได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เช่น เบี้ยยังชีพ ฯลฯ และรายการที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แต่ยังไม่ได้จ่าย จ านวน  
๑๖๗,๓๘๘.๓๔ ล้านบาท แล้ว คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้ จ านวน ๑๕๐,๙๕๔.๓๔ ล้านบาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรม
ที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 
                    ๑.๒ อปท. จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข การใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ      
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องค านึงถึงสถานะทางการคลัง เสถียรภาพทางการเงินการคลังในระยะยาว 
                    ๑.๓ อปท. จะต้องส ารองเงินสะสมจ านวนหนึ่งไว้ก่อนโดยเฉพาะเงินส ารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย เงินส ารอง
ไว้ส าหรับรายจ่ายประจ า เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เงินที่ต้องส ารองจ่ายก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ฯลฯ) เงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว เป็นต้น หลังจากนั้นจึงจะน าเงินสะสมที่เหลือไปใช้จ่ายได้ 
                    ๑.๔ โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท. ในด้านการบริการชุมชนและสังคม 
กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท. หรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ ๘๙ 
                    ๑.๕ ให้ อปท. น าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับโครงการ เช่น ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น เป็นต้น 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงการคลังกรณีขอยกเว้นการด าเนินการด้านการพัสดุที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ อปท. ด าเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป โดยควรก าหนดให้ อปท. สามารถเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายใน
ระยะเวลา ๔ เดือน นับแต่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ตามกรอบวงเงินสะสมที่สามารถ
ใช้จ่ายได้โดยไม่รวมเงินส ารองต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ความส าคัญกับโครงการที่สามารถ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่และการด าเนินนโยบายส าคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล เช่น การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนโดยใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น 
                ๔. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของ อปท. โดยค านึงถึงสัดส่วนการจัดสรรรายได้ให้แก่ 
อปท. อย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. 
เช่น การลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและ อปท. (Matching Fund) ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ
และสังคมภายในท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณส าหรับการซ่อมบ ารุงถนนในท้องถิ่นและส าหรับการสร้างถนนในพื้นที่ของ อปท. 
และระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจ เช่น ภาระค่าไฟฟ้าที่ติดตั้งบริเวณถนนท่ีรับโอนมาจาก
กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑–๒๕๖๔  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ สายวิชาการ จ านวน ๒๗๑ อัตรา สายสนับสนุน จ านวน ๑๐๓ อัตรา รวม ๓๗๔ อัตรา ตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวมาด าเนินการ ส าหรับในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป  ให้จัดท า             
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา และส านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการก าหนดเง่ือนไขให้สถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับ       
การจัดสรรอัตราก าลังเพิ่มเติมจะต้องไม่มีอัตราก าลังว่างที่ไม่มีคนครองเกินหนึ่งปีเหลืออยู่ และก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน    
ในพื้นที่ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในอัตราที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการบรรจุแล้วขอย้ายออกจาก
พื้นที่ในภายหลัง รวมทั้งให้น าข้อสังเกตของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการก าหนดเง่ือนไขในการคัดเลือกบรรจุบุคลากรสายวิชาการ ไปด าเนินการเพื่อ   
ให้เกิดความเสมอภาคและได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงไปปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ป้องกันปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการคัดเลือกในภายหลัง ไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดมาตรการ
ดูแลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีผู้มาปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มตามอัตราที่ก าหนด โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนและมีความต้องการที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
 

๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

   ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... พร้อมเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

               ๑. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครอง
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ของส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็น
กฎหมายที่จัดท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหลักการซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท าขึ้น และอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการตราร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ขึ้น อีกฉบับหนึ่ง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วแจ้งความเห็น
ดังกล่าวไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในระยะเวลาที่ก าหนด (วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) ต่อไป 
               ๒. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) จัดท าขึ้นและตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ  
รวมตลอดทั้งรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในภาครฐั
และภาคเอกชน โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลส านักงาน ป.ป.ท. ในการด าเนินการดังกล่าว ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) 
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ต่อไป 

 
 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ : 

การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และโครงการยกระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดโลก                                                             
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการด าเนินการตามประเด็นปฏิรูป เรื่อง การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

เชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และโครงการยกระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดโลก 
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลเสนอ ดังนี้ 
                ๑. การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ ให้ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพจัดท าแผนงานการขับเคลื่อนให้ชัดเจน    
มีการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุผลส าเร็จและระยะเวลาด าเนินการ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัด
การพิจารณาร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ พ.ศ. .... และมอบหมายให้นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ 
ณ อยุธยา และส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพจัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ 
รวมทั้งให้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลกลางให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
                ๒. การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา และ              
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนและเร่งรัดการเสนอระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี    
ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... รวมทั้งให้ ศสบ. และกรุงเทพมหานครร่วมกันเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
การส่งเสริมและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างต้นแบบ 
                ๓. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... แล้วเสร็จได้ภายใน ๓ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๐) 
                ๔. โครงการยกระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดโลก ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการตาม
ความเห็นของประธาน กขร. ได้แก่ (๑) ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดด าเนินการความร่วมมือกับอาลี บาบา ให้เป็นรูปธรรม              
(๒) ให้กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าการ
จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ การจัดตั้ง MOC Biz Club และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไทย-ประเทศ
เพื่อนบ้านกลุ่มประเทศ CLMV การด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และ (๓) เรื่องวิสาหกิจชุมชน            
ในการด าเนินการยกระดับ SMEs ให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการการท างานเพื่อยกระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน   
สู่ตลาดโลกในภาพรวมของประเทศต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๓๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-    

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๕ (ระหว่างวันที่   

๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ      
มีผลงานส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
                ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก
ระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น การจัดงานประเพณีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมพัฒนา และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข ์
               ๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การติดตามการขับเคลื่อนความคืบหน้าการด าเนินการตามประเด็นปฏิรูป 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

                    ๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องพระบรมเดชานุภาพ 
การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) การฝึกร่วมและผสม หน่วยปฏิบัติการพิเศษ 
ไทย-สหรัฐอเมริกา และการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี 
                    ๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ  
การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ    
ของประชาชน 
                    ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การด าเนิน
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการส่งเสริม
การท่องเที่ยวการด าเนินการที่ส าคัญเพื่อส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
                    ๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทไทยในประชาคมอาเซียน 
                    ๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมและการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในภาคราชการ การปรับปรุง
กฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม 
 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ (๑) การจัดท าแผน       
การส่งเสริมความรู้ทางการเงินแห่งชาติ (๒) การสร้างความแข็งแกร่งให้สถาบันหรือองค์กรการออมที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในระบบ      
(๓) การเพิ่มผลิตภัณฑ์การออมและมาตรการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย และ (๔) การเติมเต็มระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ ทั้งนี้ 
แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบจะส่งผลดี คือ ท าให้ประชาชนตระหนักรู้และเห็นถึงความส าคัญของการบริหารการเงิน  
รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินของตนเอง ท าให้สหกรณ์ สถาบัน และองค์กรการเงินในระดับชุมชนมีความแข็งแกร่ง 
ยั่งยืน และเป็นเสาหลักทางการเงินให้กับประชาชนในระดับฐานราก และท าให้ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย
มีความครอบคลุมแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบได้อย่างแท้จริง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการให้ประชาชน     
ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาจสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใช้งานศูนย์บริการต่าง ๆ     
ของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว นั้น ในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูป ให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะด าเนินการต่อไป เพ่ือให้การด าเนินการของส่วนราชการมีความสอดคล้อง 
เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง
กับหลายส่วนราชการให้ประสานหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะด าเนินการต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
[ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและสถิติที่ส าคัญของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ (มูลค่าการค้าการลงทุน มูลค่าการส่งออก ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ข้อมูลแรงงาน (ก าลังแรงงาน    
ภาคเกษตรกรรม/อุตสาหกรรม ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมแต่ละภาค) โดยพิจารณาจัดท าข้อมูลดังกล่าว เป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการส าหรับให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (๒) ข้อมูลส าหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย 
ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเรว็ โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนิน
โครงการระบายน้ าที่ส าคัญ เช่น การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อเร่งระบายน้ าท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดท าในลักษณะ
ต่อยอดหรือขยายผลจากแนวทางที่ด าเนินการอยู่ เช่น แก้มลิงพวง โดยท าเส้นทางระบายน้ าที่มีระยะทางสั้น ๆ เพื่อระบายน้ าไปยัง
พื้นที่กักเก็บน้ าจุดต่าง ๆ 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในบรเิวณต่าง ๆ  ที่มักประสบปัญหาการจราจรตดิขัดอยู่เป็นประจ า โดยให้พิจารณารูปแบบในการด าเนินการ
ให้เหมาะสมและมีทัศนียภาพท่ีดี เช่น การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทางยกระดับ เพื่อให้สามารถระบายความหนาแน่นของการจราจร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณรถติดสะสม ท้ังนี้ ให้เร่งรัดจัดท าแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง 
และช้ันนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมือง
ของประเทศในระยะต่อไป ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๖ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ
ขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้น ายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหม 
(กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการดังกล่าว โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน น้ัน 
                          ๒.๖.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เริ่ม
ด าเนินการกับถนนในท้องถิ่นที่มีสภาพการใช้งานท่ีไม่ต้องรับน้ าหนักบรรทุกมากเป็นล าดับแรก 
                          ๒.๖.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาก าหนดมาตรฐานการใช้ยางพาราในการสร้างถนนในสัดส่วน
ที่มากกว่าท่ีก าหนดอยู่ในปัจจุบัน (มากกว่าร้อยละ ๕) เพื่อส่งเสริมให้มีการน ายางพารามาใช้ให้มากยิ่งขึ้น 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 

การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       
เร่ือง  ทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒           

(พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง ได้แก่ (๑) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพื่อความมั่นคงให้กับภาคการผลิต (๒) พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน และ 
(๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับมิติด้ านความมั่นคง รวมทั้งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       
เร่ือง  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  
          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอขอให้เพิ่มเติมโครงการภายใต้การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนน จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุง
ถนนสายบ้านศาลาด่าน-บ้านสังกาอู้ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละโครงการต่อไป โดยให้ก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน เช่น แผนงาน/โครงการ           
ที่จะด าเนินการและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับในระยะเวลา ๑ ปี และในระยะเวลา ๓ ปี เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ   
การแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกา จ านวน ๑ ฉบับ และร่างกฎกระทรวง จ านวน ๑๕ ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จ านวน ๑ ฉบับ และร่างกฎกระทรวง จ านวน ๑๕ ฉบับ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อก าหนดเขตควบคุมศุลกากร ราคาศุลกากร ด่านศุลกากร ค่าธรรมเนียม หรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม การยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากร การยกเว้นอากร การเก็บและการขนถ่ายสินค้าอันตราย การจัดตั้งและการแจ้งเลิก
เขตปลอดอากร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นค าขอต่าง ๆ เป็นต้น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                ๑.   ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตบางท้องที่ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา เป็นเขตควบคุม
ศุลกากร พ.ศ. .... 
               ๒.   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้ราคาและก าหนดราคาศุลกากร พ.ศ. .... 
                ๓.   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม พ.ศ. .... 
                ๔.   ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบิน ในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร และก าหนดที่ใด ๆ ให้เป็น
ด่านพรมแดน พ.ศ. ....  
                ๕.   ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
                ๖.   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรส าหรับก๊าซธรรมชาติ
และพลังงานไฟฟ้าที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
                ๗.   ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของสินค้าอันตราย การเก็บและการขนถ่ายสินค้าอันตรายที่อยู่        
ในเขตศุลกากรและที่น าออกไปจากเขตศุลกากร รวมทั้งวิธีการจัดเก็บอากรส าหรับสินค้าอันตรายดังกล่าว พ.ศ. .... 
                ๘.   ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาของในที่เก็บรักษาหรือในคลังสินค้าของศุลกากร พ.ศ. .... 
                ๙.   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการแจ้งเลิกการด าเนินการ
เกี่ยวกบัคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต พ.ศ. .... 
                ๑๐. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข การขออนุญาต และการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
                ๑๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
                ๑๒. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การแจ้งเลิกการด าเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
                ๑๓. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาต และการอนุญาตประกอบกิจการ     
ในเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
                ๑๔. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ            
ในเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
                ๑๕. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยกเว้นอากรส าหรับของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อน าเข้าไปในเขตปลอดอากร และของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
                ๑๖. ร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ ยวกับการควบคุม     
การน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของในเขตปลอดอากร 
พ.ศ. .... 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การแก้ไขระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑           

(ร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ....) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติในหลักการร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณป์ัจจุบัน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และส านักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรทบทวนข้อความในร่างข้อ ๙ ซึ่งมีความซ้ าซ้อนกับข้อความตามร่างข้อ ๖ และไม่มีความจ าเป็นต้อง
นิยามค าว่า “สินค้า” ไว้ในร่างระเบียบนี้ รวมทั้งการจัดตั้งส านักงานกองทุนขึ้นในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอาจมีความซ้ าซ้อน
กับการก าหนดภารกิจของส านักงานแผนพัฒนาการส่งออกเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่มีความจ าเป็นต้องน าเรื่องรายรับของกองทุนฯ มาก าหนดไว้ในร่างระเบียบนี้ เป็นต้น ไปประกอบ     
การพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ นอกจากน้ี การจัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ (แผนปฏิบัติการประจ าปี) ควรให้
ความส าคัญกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว และ
การใช้สิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีหรือการด าเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา)]  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. รับทราบผลการพิจารณาและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 
[ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การปล่อยตัวช่ัวคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีหรือการด าเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา)] ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
                ๒. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....       
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวช่ัวคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีหรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา   
ในคดีอาญา) (นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติภายในก าหนดเวลา พร้อมแจ้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปด้วยว่า ควรชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวช่ัวคราว 
และการใช้สิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีหรือการด าเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา) ที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อ
รอร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาไปพร้อมกันต่อไป 
                ๓. มอบหมายให้ส านักงานศาลยุติธรรมรับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สภาทนายความ 
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยช่ัวคราวในส่วนของการพิจารณา     
ค าร้องขอให้ปล่อยตัวช่ัวคราว และการพิจารณาไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว และการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการเรียกประกัน
และหลักประกันในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การเพิ่มบทบัญญัติที่เป็นการก าหนดให้ศาลไม่ประทับฟ้องหากปรากฏว่า
โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริต หรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งหรอืเอาเปรยีบจ าเลย หรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่า
ประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ไปประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     
ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการยกร่าง แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๔ ฉบับ     

(ร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิตซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือ  
ประเภท ๔ พ.ศ. ....)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการ (๑) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิตซึ่งวัตถุออกฤทธิ์   
ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... (๒) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... (๓) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการน าเข้าหรือส่งออก
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... และ (๔) ร่างกฎกระทรวงก าหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งสันนิษฐานว่า 
ผลิต น าเข้า ส่งออก น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต การขาย การน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์       
ในประเภท ๓ ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธ์ิที่ใช้ในทางการแพทย์ เช่น อะโมบาร์บิตาล (AMOBARBITAL) บูพรีนอร์ฟีน (BUPRENORPHINE) 
และบิวตาลบิตาล (BUTALBITAL) หรือประเภท ๔ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ เช่น อัลโลบาร์บิตาล (ALLOBARBITAL) 
อัลปราโซแลม (ALPRAZOLAM) และบาร์บิตาล (BARBITAL) และก าหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ เช่น คาทิโนน (cathinone) 
อัลปราโซแลม (alprazolam) และโคลนาซีแพม (clonazepam) ที่สามารถผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองได้ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓     
หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... เนื่องจากปัจจุบันกรมศุลกากรและส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ 
National Single Window (NSW) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร และกรมศุลกากรได้บูรณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง ซึ่งได้ด าเนินการตรวจร่วมสินค้าร่วมกับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง 
รวมทั้งได้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าให้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบอยู่แล้ว จึงไม่จ าต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ต้องสลักหลังส าเนาใบอนุญาตหมายเลข ๓ และส่งกลับมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่อย่างใด ประกอบกับเนื้อหา
ของร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ยังไม่มีรายละเอียดในส่วนของการรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง ๔ ฉบับ 
ไม่ได้ระบุถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขการน าผ่านวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด ดังนั้น ในขั้นต่อไปเมื่อมีการพิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการน าผ่านวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว ควรพิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ   
ซึ่งมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนต้องไม่เป็นการขัดต่อหลักการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ

รับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นสินค้า
ที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง
มาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังมาในราชอาณาจักร โดยเพิ่มเติมให้ผู้น าเข้ามันส าปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังต้องแจ้งข้อมูลการน าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศก่อนน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และต้องพร้อมให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บ หรือยานพาหนะที่บรรทุกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินค้า 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบรา่งกฎหมายและร่างอนุบัญญตัิที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาโดยดว่น 
โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นควรให้ตดัร่างข้อ ๗ (๔) ออก เนื่องจากการก าหนดการใช้อ านาจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในสถานที่ท าการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้า หรือยานพาหนะเพื่อตรวจค้นสินค้าหรือตรวจสอบ
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ความคุ้มครองไว้ให้จ ากัด
ได้เฉพาะเมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติเท่าน้ัน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)   

 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

                ๒. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรค านึงถึงผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและ
การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
การท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบถึงรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบปริมาณมันส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังที่น าเข้ามาในประเทศท่ีแจ้งให้กับกรมการค้าต่างประเทศ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกระบวนการ
และขั้นตอน การจัดท า การเสนอ และการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความโปร่งใส สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อให้มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับความเช่ือมั่นจากทุกภาคส่วน 
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง    
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
  

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา ๑๓๓ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ซ่ึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาความจ าเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. .... ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ไม่เห็นพ้องต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากมีกฎหมายและข้อบังคับใช้บริหารจัดการ          
คดีสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ประกอบกับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยแนวทางและความเหมาะสมของกฎหมาย



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

เกี่ยวกับการด าเนินคดีสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากจะมีการผลักดันข้อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีสิ่งแวดล้อมในภายหลัง       
ก็ควรได้รอการศึกษาวิจัยให้ครบถ้วนและตกผลกึเสยีก่อน ในช้ันนี้จึงเห็นควรที่จะยังไม่รับร่างพระราชบัญญตัิฉบับน้ี ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 

 

การยุติการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เร่ือง  การยติุการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาช้ีขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตัดสินช้ีขาดการด าเนินคดีระหว่างส่วนราชการกับเอกชน และข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง รวม ๕ เรื่อง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานกรรมการ
พิจารณาช้ีขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ และแจ้งให้ส านักงานอัยการสูงสุด      
ส่งเรื่องคืนตัวความหรือส่งค าตัดสินช้ีขาดและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้คู่กรณีทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
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                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๓ เรื่อง  

 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 

         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๗ พ.ย. ๑๔ พ.ย. ๒๑ พ.ย. ๒๘ พ.ย.

๕๘ ๕๕

๘๐

๒๐

๐

๘๐๐

๑๖๐๐

๒๔๐๐

๓๒๐๐

๔๐๐๐

๑๖ ก.ย. ๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑๐๘

๓,๔๖๖ ๓,๔๐๔

๒,๘๑๘

เดือน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๓  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๖๘ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๒๔ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๑๔ เรื่อง วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ ๑ เรื่อง และ  
วาระส าคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๑ เรื่อง 
 

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

––

 
 
 
 
 
 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐

๒๓๓ ๒๑๓

วาระเพ่ือทราบ ๑๒๔ เร่ือง (๕๘.๒๒ %)
วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ 

๑ เร่ือง (๐.๔๗ %)

วาระอื่นๆ ๑๔ เร่ือง (๖.๕๗ %)

วาระประธานแจ้ง ๕ เร่ือง (๒.๓๕ %)

วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา
๑ เร่ือง (๐.๔๗ %)

วาระเพ่ือพิจารณา ๖๘ เร่ือง (๓๑.๙๒ %)

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๓  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๙๒ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๖๘   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๖๑  เรื่อง  วาระจร    ๗  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๒๔    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๑๑  เรื่อง  วาระจร  ๑๓  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๖๑

๑๑๑

๗ ๑๓

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๑๙๒  เรื่อง 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๙ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๑๓ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕
๑

๙
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๔
๙

๘
๒

๑
๑

๗
๑๖

๖
๓

๕
๙

๘
๑๔

๕
๑

๑๕
๒๐

๔
๕๔

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

สลธ.คสช.

อส.

สว.

สม.

สผ.

ศย.

ศป.

พว.

ตช.

อก.

สธ.

ศธ.

วท.

วธ.

รง.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ดศ.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๓  เรื่อง 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๔๖ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๖๗ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๖๒ เรื่อง
๗๖.๐๖ %

เรื่องกฎหมาย
๕๑ เรื่อง

๒๓.๙๔ %

นโยบายรัฐบาล, 
146, 68.54%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย…

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๓  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๖๗ เรื่อง 
๓๑.๔๖ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๔๖ เรื่อง 
๖๘.๕๔ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๓  เรื่อง 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑

๓๐

๑๓
๕ ๓

๒๘

๑๔

๒
๘

๓๔

๘

จ านวนเร่ือง 

นโยบาย (๑๐)   
 

(๑๑)   
 

(๙)   
 

(๘)   
 

(๗)   
 

(๕)   
 

(๓)   
 

(๖)   
 

(๔)   
 

(๒)   
 

(๑)  
 

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

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๔๖  เรื่อง 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๑ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๒๑

๔๕ ๔๒

๑๒
๑๙

๗

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๔๖  เรื่อง 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๒ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๖๔ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ  ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓๙ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 

 
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีจ านวน ๑ คณะ ดังนี้ 

- คณะกรรมการการบินพลเรือน 
 
 
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน ๙ เร่ือง

๑๔.๐๖ %

ภาคเหนือ
จ านวน ๔ เร่ือง

๖.๒๕ %

ภาคตะวันออก
จ านวน ๒ เร่ือง

๓.๑๓ % 

ทั่วประเทศ
จ านวน ๒๖ เร่ือง

๔๐.๖๓ %

ภาคกลาง
จ านวน ๑๐ เร่ือง

๑๕.๖๒ %

กทม. และปริมณฑล
จ านวน ๓ เร่ือง

๔.๖๙ %

ภาคใต้
จ านวน ๑๐ เร่ือง

๑๕.๖๒ %

๑๓
๒๒ ๒๐

๕๑

๗
๔

๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๗

๓ ๗
๙

๔

๑๕ ๑๓
๔ ๒ ๔ ๓ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

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

รวมทั้งสิ้น  ๖๔  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 
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                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๓ 

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

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ

ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓๗๙๓๑/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] 

๒. ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกอง
ประจ าการ) 

๓๘๓๘๑/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] 

๓. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความช ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... ๓๘๒๑๐/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] 
๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
๓๘๐๘๗/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] 

๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ๓๘๑๔๙/๖๐ [๒๑/๑๑/๒๕๖๐] 
๖. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 

[ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยตัว
ชั่ วคราว และการใช้สิทธิ ฟ้องร้องด า เนินคดีหรื อการด า เนิน
กระบวนการพิจารณาในคดีอาญา)] 

๓๗๐๒๑/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] 

๗. ร่างพระราชบัญญัติว่ าด้วยการขายที่ดินซึ่ งเป็นกรรมสิทธิ์ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. .... 

๓๗๑๖๔/๖๐ [๑๔/๑๑/๒๕๖๐] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ซึ่งสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ 

๓๖๓๙๗/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] 

๙. ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๖๗๕๔/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... ๓๖๓๐๘/๖๐ [๐๗/๑๑/๒๕๖๐] 

 

 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๒๙ 
รวม ๒๙ 

 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๔ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีจ านวน ๒,๔๒๕ เรื่อง ดังนี้  

 
ล าดับ เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน/เรื่อง 

๑. ๑.๑ ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.  
 - ประกาศ จ านวน         -      เรื่อง 
 - ค าสั่ง จ านวน         ๕     เรื่อง 
 ๑.๒ เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก จ านวน       ๘๙     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข จ านวน         ๕     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค จ านวน       ๑๗     เรื่อง 
 - ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง จ านวน   ๒,๓๐๙    เรื่อง 
 จ านวนรวมทั้งสิ้น จ านวน   ๒,๔๒๕    เรื่อง 
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                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๕ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี ตช. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
กห. กระทรวงกลาโหม พว. ส านักพระราชวัง 
กค. กระทรวงการคลัง ศป. ส านักงานศาลปกครอง 
กต. กระทรวงการตา่งประเทศ ศย. ส านักงานศาลยุตธิรรม 
กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา สผ. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สม. ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คค.   กระทรวงคมนาคม อส. ส านักงานอัยการสูงสดุ 
ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
พน.   กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 
 
 

 




