คำนำ
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สาคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่น ๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทางานต่าง ๆ ที่น ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคานึงถึงวิธีการและกลไกอื่น ๆ
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสาคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และจัดทาเป็น CD
สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จานวนครั้งการประชุม จานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ สาหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เช่น แนวทางการตรวจลงตราสาหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (SMART Visa)
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [มาตรการสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า เป็นต้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่ า
เอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติ
ราชการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทางานของรัฐบาล
จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐ มนตรี
มกรำคม ๒๕๖๑

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นลาเข้าร่วมโครงการ
บรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยไม่ถือเป็นวันลา
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ว ๑๓/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๕๔๐/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๒
๓
๕

๘๔๐/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๕

๑๖๘๑/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
๑๖๓๓/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
๑๖๗๗/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
๒๑๑๙/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๕
๖
๗
๗

๒๕๑๔/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๘

๓๒๒๕/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๘

๓๒๕๓/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๙

๓๒๓๙/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๙

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ความต้ องการงบประมาณของศู นย์ บั ญชาการแก้ ไขปั ญหาการท าการประมง
ผิดกฎหมาย (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือสาคัญ และอัตราค่าธรรมเนียม
ในการออกหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ พ.ศ. ....
โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา
การบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม โครงการ Our Eyes Initiative
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือตามโครงการเสริมสร้างและยกระดับ
ความร่วมมือด้านบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา
รายงานผลการดาเนินงานและการนาเสนอวีดิทัศน์รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๐
ขอความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์
ร่วมโครงการ Our Eyes Initiative
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้าน
การก่อการร้ายในอาเซียน
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมในอนุภูมิภาค ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

-๒เรื่อง
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
การประชุมผู้นากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒
การลงนามแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน
ทั่วไป (General Border Committee : GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๔
ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองเดอร์บัน
รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
ความตกลงระหว่ างรั ฐบาลแห่ งสาธารณรั ฐอิ นโดนี เซี ยกั บสถาบั นอาเซี ยนเพื่ อ
สันติภาพและความสมานฉันท์ว่าด้วยการเป็นประเทศเจ้าบ้านและการให้เอกสิทธิ์
และความคุ้มกันแก่สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์
ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับ
ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันแก่ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน และร่างแผนงานของศูนย์ทุ่นระเบิด
ภูมิภาคอาเซียน ประจาปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘
การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเดลี สาหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย
ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย (Delhi Declaration
of the ASEAN-India Commemorative Summit to Mark the 25 th Anniversary
of the ASEAN-India Dialogue Relations)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
การปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้า
สหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตา
มองพิ เ ศษ (Priority Watch List : PWL) เป็ น บั ญ ชี ป ระเทศที่ ต้ อ งจั บ ตามอง
(Watch Lis t : WL)
สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓
(CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑.๒ (CMA 1.2) และ
การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
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๓๐๐/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
๖๗๐/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐
๑๐

๑๑๒๑/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐

๑๑๗๔/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๗๘๖/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑
๑๒

๑๑๑๑/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๑๒

๑๗๑๑/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๑๒

๑๘๒๒/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๑๓

ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
๒๐๖๑/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
๒๕๔๘/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๓
๑๔
๑๕

๒๔๘๖/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๕

-๓เรื่อง
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ผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๑ และการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๕
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การจัดทาความตกลงสาหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับสหประชาชาติว่าด้วยการบริจาคเงินสมทบ FEALAC Trust Fund
การดาเนิ น การตามข้อมติคณะมนตรี ความมั่นคงแห่ งสหประชาชาติเกี่ยวกั บ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี [ข้อมติฯ ที่ ๒๓๙๗ (ค.ศ. ๒๐๑๗)]
ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน
(Declaration of Civil Aviation Ministers' Conference)
ขออนุมัติดาเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามกรอบการดาเนินงานความร่วมมือไทย-ลาว พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
(Framework for Thai-Lao Cooperation 2018-2021)

๒๘๖๐/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๑๖

๓๐๔๕/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]
๒๘๕๓/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]
๓๐๕๖/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๑๖
๑๗
๑๗

๓๓๒๑/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๑๘

๓๒๗๘/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๑๘

๓๔๔๑/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๑๙

๓๓๙๘/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๑๙

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
๑๖๒๑/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๒๑
๒๓

๓๔๕๖/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]
๓๐๔๐/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๒๓
๒๓

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ าของสั งคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่
ผูท้ เี่ ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่ างพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่าด้ว ยการยกเว้ น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
เพื่ อ เป็ น สวั ส ดิ ก ารของลู ก จ้ า งส าหรั บ สถานประกอบการของบริ ษั ท หรื อ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)
การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า)

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน

-๔เรื่อง
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับคนพิการ
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)
โครงการบ้านฅนไทย
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม)
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)
การกาหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๒
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่า
สาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไข
ปั ญหาการเยี ย วยาความเสี ย หาย กรณี ก ารละเมิ ด สิ ทธิ มนุ ษ ยชน และกรณี
การเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ
ขออนุ มั ติ เงิ นงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๓๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
๒๖๘/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๒๔
๒๖
๒๖

๘๒๑/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
๘๑๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๑๐๙๘/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๒๗
๒๗
๒๘

๑๐๕๖/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๑๔๑๐/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
๑๕๖๓/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๒๘
๓๐
๓๐

๑๗๐๗/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๓๑

๒๔๙๙/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๓๑

๓๓๓๘/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๓๑

๓๔๐๖/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๓๒

๓๓๑๖/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๓๒

-๕เรื่อง
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน
สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กรณีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ (เรื่อง
การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ)

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๗๙๕/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๓๓

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
๓๖๘/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๓๔
๓๖
๓๗

๑๐๙๘/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๓๗

๓๔๑๒/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๓๘

๒๑๑๓/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๓๘

๔. การศึ กษาและเรี ยนรู้ การทะนุ บ้ ารุ งศาสนา ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
โครงการทุนการศึกษาต่อสาหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology
(KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม)
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรับปรุงระบบการกู้ยืม เงินเพื่อ การศึกษา จัด ให้มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ

-๖เรื่อง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๓๙

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
๒๕๙๕/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๔๐
๔๒

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
๑๔๑๓/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
๑๖๒๘/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๔๔
๔๖
๔๖

๑๗๔๒/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๔๖

๒๙๙๑/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๔๗

๑๑๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๔๗

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก (ทุนพัฒนาอาจารย์) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่ อ นบ้ า นและวั ฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานประจาปี ๒๕๕๙ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑)
ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และงบประมาณสนับสนุน
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/
ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

๕.๓ เสริม ความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
รายงานการดาเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี
(Platydemus manokwari)

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

-๗เรื่อง
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการดาเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๖๓/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]
๓๐๒๘/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๔๘
๔๘

๑๐๙๘/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๔๙

๑๘๐๘/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๓๔/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๔๙
๕๐

ว ๓๕/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๖๑/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๕๐
๕๐

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๕๑
๕๓

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
๑๑๐๔/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๕๔
๕๖
๕๗

๕.๖ ป้อ งกัน และแก้ปัญ หาการตั งครรภ์ใ นวัย รุ่น และ
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม)

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แนวทางการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ มและปฏิทิ นงบประมาณรายจ่ าย
เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการดาเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

-๘เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ และปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามา
ในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สาหรับปี ๒๕๖๑ ถึง
ปี ๒๕๖๓ พ.ศ. ....

๑๐๖๔/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๕๗

๒๑๐๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๕๘

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๕๘

ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๖๐

๘๒๙/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๖๑

๒๗๕/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๖๒

๑๐๙๑/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๖๒

ว ๓๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๖๓/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]
๒๘๘๒/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๖๓
๖๓
๖๔

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
รายงานผลการด าเนิ น การตามแผนงานเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า อากาศเป็ น
สายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกัน
การกาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
(Transfer Pricing)]

๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดาเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน เพื่อดาเนิน
โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
รวม ๒ ฉบับ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่ อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน
ครั้งที่ ๑๗-๒๒ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕

-๙เรื่อง
ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นกรณีที่มี
ความจาเป็นโดยเร่งด่วน และร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่กาญจนบุรี เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน รวม ๒ ฉบับ

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๓๐๓/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
๑๒๔๕/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๑๗๓๖/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๖๕
๖๕
๖๖

๒๔๗๕/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
๒๕๐๖/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๖๖
๖๖

๓๔๘๕/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๖๗

๒๑๒/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
๑๔๐๔/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๖๗
๖๗

๓๔๕๒/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๖๘

๙๕๙/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๖๘

๓๑๘๓/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๖๙

๓๔๔๖/๖๐ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๖๙

๒๙๘๘/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๖๔

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
การขอต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (การเคหะแห่งชาติ)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
การปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการลงทุนและการขอกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของ
การประปาส่วนภูมิภาค
การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การกู้เงิน เพื่อใช้ในกิจ การของส านั กงานธนานุเคราะห์ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ จานวน ๕๐๐ ล้านบาท
การปรับเปลี่ยนเครื่องมือการกู้เงินในโครงการลงทุนที่ใช้แหล่งเงินกู้ของการประปา
ส่วนภูมิภาค

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการจัดประชุม CIBJO CONGRESS 2017 และ WORLD RUBY FORUM 2017
ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ)
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงาน

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
รายงานผลการดาเนิน การตามข้อสั่ งการของนายกรัฐ มนตรีเกี่ยวกับแนวทาง
การส่งเสริมการใช้สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้นฯ
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้ น รั ษ ฎากร [มาตรการสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี แ ก่ นั ก ลงทุ น ที่ ล งทุ น
ในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในการลดผลกระทบ
จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่า

- ๑๐ เรื่อง
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
๒๒๒/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๗๐
๗๒

๑๔๒/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๗๒

๒๘๘๐/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๗๓

๓๑๗/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๗๓

ว ๖๒/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๗๔

๑๐๗๖/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๗๕

๑๑๑๖/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๗๕

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๐
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม และภาพรวมปี ๒๕๖๐
และแนวโน้มปี ๒๕๖๑

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum

การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๓

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
OECD ทาบทามให้ไทยพิจารณาดารงตาแหน่งประธานร่วมของการประชุม Steering
Group Meeting of OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP)
วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้ านการขนส่ งและระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ
แม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจา
ประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถาบัน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง

- ๑๑ เรื่อง
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ร่ างแถลงการณ์ร่ วมระหว่ างรั ฐมนตรี เศรษฐกิ จประเทศสมาชิ กแม่โขง-ล้ านช้ าง
เพื่อกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๕

๘๖๔/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๗๖

๓๒๕๖/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๗๖

๑๖๕๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๗๗

๙๖๖/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๗๙

๑๗๑๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๗๙

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๘๓๙/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๘๐
๘๒
๘๓

๓๐๔๗/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๘๓

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
ความก้าวหน้ามาตรการ Talent Mobility และผลการจัดงาน Talent Mobility
Fair 2017 ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
ขออนุมัติโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะที่ ๔

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและพัฒนา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการดาเนินงานตามข้อสั่ งการนายกรัฐ มนตรี เรื่อง การดาเนินงาน
เพื่อนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของหน่วยงาน
ร่ างพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่าด้ว ยการยกเว้ น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี
เงินได้นิติบุคคลสาหรับการบริจาคให้แก่ กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม)

๘.๔ ส่ งเสริม ให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม

- ๑๒ เรื่อง
๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม
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ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๒๓๔๓/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๘๕
๘๖

ว(ล) ๓๔๐๕/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๘๖

๙๘๒/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๑๖๙๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
๒๖๐๕/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๘๗
๘๗
๘๘

๓๓๑๒/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๘๘

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๘๙
๙๑

๒๒๔/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๙๒

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้อ งและฟื้นฟู พื นที่อ นุรั กษ์ทรั พ ยากรป่ า ไม้
และสัตว์ป่า
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การดาเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจาเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ป่าชายเลน
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐
(One Map)

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุม
คณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่
๑/๒๕๖๐)
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย
และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อม
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
รายงานผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๑

- ๑๓ เรื่อง
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การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน
และเคมีภัณฑ์ พ.ศ. ....
ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN
Region)

๑๐๗๐/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๙๓

๑๘๓๔/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๙๓

๒๕๖๖/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๙๔

๒๑๑/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๙๕

ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
๒๔๘๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๙๕
๙๖

ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๑๒/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
๑๕๙/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๙๖
๙๘
๙๙
๑๐๐

๕๓๓/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๐

๙๗๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๒๒/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๑๐๔๘/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๑

๑๖๖๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๓๑/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๑
๑๐๑

๑๗๔๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๒

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน
สเปน ญี่ปุ่น มลายู และอินโดนีเซีย

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง
หรื อใช้ป ระโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔
พ.ศ. ....
ร่ างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญญัติวั ตถุ ที่ ออกฤทธิ์ต่ อจิ ต และ
ประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ
การจาหน่ายที่ดินและอาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยออกจากบัญชี
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่
๑/๒๕๖๑
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน
จานวน ๒ แห่ง

- ๑๔ เรื่อง
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รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายงานการประเมินสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
แนวทางการตรวจลงตราสาหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ จาก
ต่างประเทศ (SMART Visa)
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....
ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ)
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้าเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017)
ร่างกฎกระทรวงกาหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก
กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจานวน ของอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้
ในราชการของสานักงาน ปปง. ตามมาตรา ๔๖/๒ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๕๓๖/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๒

๑๗๙๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๒

๑๖๘๘/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๓

๒๕๕๘/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
๒๑๘๖/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๔
๑๐๕

๒๑๘๕/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๕

๒๒๑๙/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๕๑/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
๒๘๗๗/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๕
๑๐๖
๑๐๖

๓๒๔๕/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๗

๓๔๓๕/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๗

ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐๗
๑๐๙

๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับ สมรรถนะของหน่ว ยงานของรัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐.๔ เสริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรมในการแต่ ง ตั งและ
โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ

- ๑๕ เรื่อง
๑๐.๕ ใช้ มาตรการทางกฎหมาย การปลู กฝั งค่ านิ ยม
คุ ณธรรมจริ ย ธรรม และจิ ต ส้ า นึ ก ในการรั ก ษา
ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น ข้ า ราชการ ควบคู่ กั บ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๐

๑๑๘๖/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๒๕๗๔/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๑
๑๑๑

ว ๔๙/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๒

ว ๕/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]
๖๙๘/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๓
๑๑๓

๒๕๑๑/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๔

ว ๓๓/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๔

๓๐๙/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๕

๑๕๗/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๖

ว(ร) ๒๕/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
๒๓๒๒/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๖
๑๑๖

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกันภัย
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้ คนต่างด้าวพานัก อยู่ ใน
ราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้า หน้า ที ่ข องรัฐ หรือ ต่อ ต้า นการทุจ ริต และ
ประพฤติมิชอบ
การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในปี ๒๕๖๑
ความก้ า วหน้ าการด าเนิ น การของคณะกรรมการจั ดท ายุท ธศาสตร์ ช าติ และ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ความก้ า วหน้ าการด าเนิ น การของคณะกรรมการจั ดท ายุท ธศาสตร์ ช าติ และ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

การด้ าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการ
ด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
สรุ ป การขับ เคลื่ อนและเร่ งรั ดการดาเนิ น งานตามนโยบายรัฐ บาล ครั้งที่ ๓๖
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

การจัดระบบศูนย์ราชการ
ผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ค้าสั่งมอบหมายและมอบอ้านาจ

- ๑๖ เรื่อง
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจให้
รองนายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีป ระจาสานัก นายกรัฐ มนตรีป ฏิบัติร าชการ
แทนนายกรัฐ มนตรี และเรื่อ ง ปรับ ปรุง คาสั่ง มอบหมายและมอบอานาจให้
รองนายกรัฐ มนตรี และรัฐ มนตรีป ระจ าส านั กนายกรัฐ มนตรีปฏิบัติหน้า ที่เ ป็น
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๖ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบีย บการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. ....

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๒๑๘๔/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
๒๓๓๒/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๗
๑๑๗

ว ๖๖/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๘

๑๖๙/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๙

๙๙๑/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๑๔๐๔/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๙
๑๒๐

๒๒๐๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
๓๓๓๑/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]

๑๒๐
๑๒๐

ว ๔๖/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๑๗

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ
และกฎหมายอื ่น ๆ ที ่ล ้า สมัย ไม่เ ป็น ธรรม
ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็น
อุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ ย านยนตร์ บ นทางหลวงพิ เ ศษ
หมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....
ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ)
ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมงนอกน่านน้าไทย
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมง
พาณิชย์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ว ยงานที่มี ห น้ าที่ ให้ ความเห็น
ทางกฎหมายและจั ด ท้ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ

- ๑๗ เรื่อง
๑๑.๔ น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์
มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้าเนินคดีทุกขันตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดาเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
การรายงานความคื บ หน้ า การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท ากฎหมายและ
การดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒๑๐/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๒๑

๖๘๘/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]

๑๒๑

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนีจะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านัน 

- ๑๘ -

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ
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๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยไม่ถือเป็นวันลา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานรัฐ และ
พนั ก งานรั ฐ วิ สาหกิ จ ที่เ ข้ าร่ ว มโครงการบรรพชาอุ ป สมบทถวายพระกุศ ลสมเด็จ พระเจ้ าลู กเธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน ๑๕ วัน โดยนับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๓-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ
๑.๒ ให้ ข้ า ราชการทุ ก ประเภท พนั ก งานราชการ รวมทั้ งลู ก จ้ า งประจ า ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของส่ว นราชการ
หน่วยงานรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพื่อถวายพระกุศลฯ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการให้สิทธิลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่
เริ่มรับราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยังคงได้สิทธิการลาอุปสมบท และยังคงได้สิทธิในการรับ
เงินเดือนตามปกติตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๓ การใช้ สิ ท ธิ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ผู้ ล าอุ ป สมบทจะต้อ งเข้ า ร่ ว มอุ ป สมบทในโครงการที่ ส่ว นราชการ
หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน และมีการจัดอบรมตามหลักสูตรสาหรับผู้บวช
ระยะสั้นที่คณะสงฆ์กาหนด ภายในระยะเวลาที่กาหนดของโครงการ หากอุปสมบทเป็นเอกเทศ โดยไม่เข้าร่วมโครงการตามที่
กาหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลา
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้ า ฟ้ า จุ ฬาภรณวลัยลัก ษณ์ อั ค รราชกุ มารี เนื่ อ งในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน
๕,๗๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจนถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
แล้ว ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

กองบริหารงานสารสนเทศ
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๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ
เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อ ผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานาชาติ
กองบริหารงานสารสนเทศ
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(International Bidding) ทั้ งนี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสู จ น์
สัญชาติ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวย
ความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ป ระกอบการในการนาลู กจ้ า งไปจดทะเบี ย นให้ เป็ น ไปตามกรอบเวลาตามที่ ก ฎหมายกาหนด และ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดั บให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรกา ร
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง จัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผนการ
ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ

๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑.๑ ตามที่ นายกรั ฐมนตรี ได้ มี ข้ อสั่ งการให้ ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นร่ วมกั บหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสาหรับแรงงาน
ต่ า งด้ า วในพื้ น ที่ นิ ค มอุ ตสาหกรรมต่ า ง ๆ เช่ น พื้ น ที่ เขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวัน ออก (EEC) โดยในการจั ดหาพื้ น ที่ เ พื่ อ
การดังกล่าวให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ให้คานึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย นั้น ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้คานึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบด้วย ทั้งนี้ ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหา
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป
๑.๒ ให้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดทาความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมดาเนินการ
และไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้ งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อนาไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
ต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
ดาเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจัดทาฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็น
ปัจจุบันและกาหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาทางานในภาคราชการ
หรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ น ายกรัฐ มนตรีได้มีข้ อ สั่งการให้ สานั ก งานรั ฐบาลอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) ขั บ เคลื่อน
การด าเนิ น งานในเรื่ อ งการจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) และศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop Service) ให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิ ดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นาข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ
ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดทาเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน
๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้คานึงถึงความสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย
๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่
ที่แนวเขตที่ดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาส
ร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติ ดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ
จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึงการจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้า และการจัดทาแก้มลิงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงาน
เพื่อดาเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การกาหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระทาผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยงาน ก่อนนาส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
คณะรัฐ มนตรีมีมติอ นุมัติใ นหลัก การค่าใช้จ่า ยในการดาเนินงานของศูน ย์บัญ ชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมง
ผิด กฎหมาย ระหว่า งวัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๖๐-๓๑ มีน าคม ๒๕๖๑ ภายในกรอบวงเงิน ๓๖๔,๒๕๕,๒๐๐ บาท โดยใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่า ยประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงิน สารองจ่า ยเพื่อ กรณีฉุก เฉิน หรือ จาเป็น
ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมายเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือสาคัญ และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสาคัญ
ประจาตัวคนประจาเรือ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือสาคัญ และอัตราค่าธรรมเนียมในการออก
หนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือสาคัญ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ ตามมาตรา ๒๘๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดทาฐานข้อมูลสาคัญประจาตัวคนประจาเรือให้เป็นระบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนมาตรการป้องกัน
ยับยั้ง และขจัดการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing : IUU Fishing) และพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับใช้เป็นช่องทางยื่นคาขอหนังสือสาคัญ
ประจาตัวคนประจาเรือเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับบริการและเพื่อให้ดาเนินการตามกฎกระทรวงฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา
ในห้วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ ได้แก่ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ และการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของคนในพื้นที่
๑.๒ อนุมัติให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) ใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายจากงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้าน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับโครงการฯ ระยะเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๑) ในกรอบงบประมาณจานวน ๖,๖๒๒,๒๐๐ บาท เพื่อนาไป
ดาเนินโครงการฯ ในพื้นที่หนองตะยา อาเภอพินเลา จังหวัดตองตี รัฐฉานตอนใต้ และพื้นที่ทางตอนเหนือของท่าขี้เหล็ก อาเภอ
ท่าขี้เหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑.๓ รับทราบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงาน ป.ป.ส. โดยการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ภายใต้แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบาน สาหรับโครงการฯ ระยะเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๖๑) เป็นงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศไทย กรอบวงเงินจานวน ๒๓,๑๑๓,๘๐๐ บาท
เพื่อนาไปดาเนินโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา ในพื้นที่หนองตะยา
อาเภอพินเลา จังหวัดตองยี รัฐฉานตอนใต้ และพื้นที่ทางตอนเหนือของท่าขี้เหล็ก อาเภอท่าขี้เหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงินจานวน
๒๙,๗๓๖,๐๐๐ บาท เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด โครงการปราบปรามยาเสพติด รายการเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้าน ที่เหลือจ่ายจาก
การดาเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
ขอทาความตกลงในรายละเอียดด้านงบประมาณกับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นว่า พื้นที่เป้าหมายในการดาเนิน
โครงการฯ ในเมียนมาส่วนใหญ่อยู่ในเขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติด จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานและส่งผล
ต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายไทยและเมียนมาจึงควรได้หารือเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย และฝ่ายเมียนมาควรเร่งทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความชัดเจน
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการฯ รวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
๑.๑ อนุ มั ติ ก ารผ่ อ นผั น ให้ แ รงงานต่ า งด้า ว (สั ญ ชาติ กั ม พู ชา ลาว เมี ย นมา) ท างานในประเทศไทย ตาม
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ใน ๓ กรณี ดังนี้
๑.๑.๑ กรณีที่ ๑ : แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ทางานในกิจการประมงทะเล และ
กิจการแปรรูปสัตว์น้า กลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๑ เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑.๑.๒ กรณีที่ ๒ : แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่ได้รับการผ่อนผัน
ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทางานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และกรณีที่ ๓ : แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
ที่ได้ดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราว
เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง โดยแยก
การผ่อนผัน เป็น ๒ กลุ่ม (๑) กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วควรผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทางานโดยตรวจ
ลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (๒) กลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์
สัญชาติ ควรผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะ
ตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๑.๒ ให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัด ทาฐานข้อมูลแรงงาน
ต่างด้าวให้มีเอกภาพเป็นฐานเดียวกัน ชื่อว่า “คณะกรรมการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัด...”
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
เป็นกรรมการ เช่น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร โดยมีจัดหางานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ภายใต้การกากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด กรณี
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

กรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่อธิ บดีกรมการจัดหางานมอบหมาย เป็นประธาน ผู้อานวยการสานักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ภายใต้การกากับดูแลของอธิบดีกรมการจัดหางาน โดยมีอานาจ
หน้าที่ในการจัดตั้งและกากับดูแลการดาเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กากับดูแลและอานวยความสะดวกให้กับศูนย์พิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทาง และจัดทาฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร
๑.๓ ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทาทะเบียนประวัติและบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อ
การทางาน โดยกาหนดให้ด้านหลังบัตรมีข้อมูลการอนุญาตทางาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่ได้รับการประสานจาก
กระทรวงแรงงาน ให้มีอานาจในการกาหนดเลขประจาตัว ๑๓ หลักให้กับแรงงานต่างด้าวดังกล่าว และให้กรมการปกครอง
เปิดระบบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อดาเนินการต่อไป
๑.๔ ให้กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดระบบ
ฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าว โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข
และสานักงบประมาณ เช่น การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวทางานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวรับทราบถึงแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนตามอานาจ
หน้าที่ กระบวนการดาเนินการ รวมทั้งขอบเขตของระยะเวลาอย่างถูกต้ อง และการจัดทาฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้มีเอกภาพ
เป็นฐานเดียวกัน ควรเร่งรัดให้มีความเป็นรูปธรรมและชัดเจน เป็นต้น ไปดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการดาเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามให้แล้วเสร็จ และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม โครงการ Our Eyes Initiative
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มโครงการ Our Eyes Initiative มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบความร่ วมมือ
ด้านการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะมีการจัดตั้งกลไกเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม
ที่เกิดขึ้นจากการก่อการร้าย และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้าย ลัทธินิยมความรุนแรง และสิทธิสุดโต่ง และ
มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ในช่วงการประชุมโครงการ Our Eyes Initiative ระหว่าง
วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ เกาะเบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้
ให้ ก ระทรวงกลาโหมด าเนิ น การได้ โดยให้ น าเสนอคณะรั ฐ มนตรี ท ราบภายหลั ง พร้ อ มทั้ ง ให้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ลและประโยช น์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้ ก ระทรวงกลาโหมได้ รับ การยกเว้ น การปฏิ บัติ ต ามมติค ณะรั ฐมนตรีเ มื่อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือตามโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบาบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือตามโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือ
ด้านบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๖๐ ที่สนับสนุนงบประมาณให้แก่สานักงานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา (National Authority for
Combating Drugs : NACD) จานวน ๓๘,๐๑๑,๔๐๐ บาท เพื่อดาเนินการก่อสร้างศูนย์บาบัดและฝึกอาชีพสาหรับผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติ ซึ่งพิธีส่งมอบความช่วยเหลือฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาเภอสตึงฮาว จังหวัดพระสีหนุ โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปเข้าร่วมพิธีส่งมอบความช่วยเหลือฯ
พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับสมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ของกัมพูชาซึ่งได้แสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในครั้งนี้
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบของยาเสพติด ปัญหาด้านสาธารณสุข
และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตามแนวชายแดน และยังเป็นการปกป้องประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนให้ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อประชาคมอาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติดระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘)
อีกด้วย ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานและการนาเสนอวีดิทัศน์รายงานผลการดาเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินการของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติทั้ง ๖ คณะ ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และจัดส่งเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว โดยยืนยันว่า
จะจัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตามกาหนดเวลาของพระราชบัญญัติการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน ได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ประกอบการจัดทา (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ และจัดส่ง (ร่าง) แผนการปฏิรู ปประเทศ ให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามกาหนดเวลาของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๓ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ระหว่างการดาเนินสรุปและสังเคราะห์
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการรับฟัง
ความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติในระดับภาค ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเปิดโอกาส
ให้ ป ระชาชนและผู้ มีส่ว นเกี่ย วข้ อ งในทุ ก ภาคส่ว นได้ แลกเปลี่ยนความคิด เห็น เกี่ ยวกั บ (ร่ า ง) แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่ อ ที่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน จะได้นาข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ก่อนนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ในการนา (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ไปประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ดังกล่าว ให้พิจารณาแบ่งหมวดหมู่
สาระสาคัญของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศให้เหมาะสมด้วย เช่น แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจ (๒) สังคม และ
(๓) การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่ างแถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes
Initiative
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างแถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes
Initiative มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิก โดย
ตระหนักถึงบทบาทสาคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิก โดย
การจัดตั้งโครงการ Our Eyes Initiative ทั้งนี้ กาหนดจะมีการลงนามร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
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๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลั ก การ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถนุ ายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้ายในอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้ายในอาเซียน ซี่งเป็น
เอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการให้คามั่นร่วมกันที่จะแก้ปัญหาการก่อการร้าย
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนอาเซียน และเห็นชอบร่วมกันที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
ระหว่างหน่วยความมั่นคงของอาเซียนกับพันธมิตรภายนอกภูมิภาคผ่านการจัดการฝึกร่วม การประชุมหารือและการแลกเปลี่ยน
หนทางปฏิบัติที่ดี รวมทั้งแสวงหาสาหรับความร่วมมือรูปแบบใหม่ในการต่อต้านการก่อการร้าย และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
(ASEAN Defence Ministers’ Meeting Retreat : ADMM) ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามที่กระทรวง
กลาโหมเสนอ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลั ก การ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอความเห็ นชอบต่ อร่ า งแถลงการณ์ ร่วมการประชุมระดับ รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงกลาโหมในอนุภูมิภาค
ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในอนุภูมิภาค ด้านการต่อต้าน
การก่ อ การร้ า ย (Joint Ministerial Statement Sub-Regional Defence Ministers’ Meeting on Counter-Terrorism) ซึ่ ง
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ นครเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย เช่น การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกภาคส่วน
ของรัฐ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศที่เข้าร่วมประชุมฯ ในการปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาค ความร่วมมือด้า นการต่อต้านการก่อการร้าย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความมั่นคง
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัด
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้ ก ระทรวงกลาโหมได้ รับ การยกเว้ น การปฏิ บัติ ต ามมติค ณะรั ฐมนตรีเ มื่อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การประชุมผู้นากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒)
และร่างปฏิญญาพนมเปญ สาหรับการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ โดยแผนปฏิบัติการฯ เป็นการแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานของกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง ในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า โดยอิงตามปฏิญญาซานย่า และมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง เพื่อเพิ่มความกินดีอยู่ดีของประชาชน ลดช่องว่างการพัฒนาภายในภู มิภาคและการสร้างชุมชน
แห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในประเทศลุ่มแม่น้าโขงและในอาเซียน โดยคานึงถึงความต้องการในการพัฒนาของทุกประเทศ
สมาชิกบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ หลักฉันทามติ และความสมัครใจ ส่วนแผนปฏิบัติการฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์
ทางการเมืองของผู้นาของประเทศสมาชิกฯ โดยมีสาระที่อิงตามปฏิญญาซานย่า และแผนปฏิบัติการฯ
๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นากรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ (The 2nd Mekong-Lancang Leaders’ Meeting) ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และเป็นผู้ร่วมให้การรับรองแผนปฏิบัติการฯ และร่างปฏิญญาฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการฯ และร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัด
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การลงนามแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการลงนามในแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อ
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแผนความร่วมมือฯ จาก
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เป็นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพื่อให้ระยะเวลาการดาเนินงานของแผนความร่วมมือฯ สอดคล้องกับระยะเวลาในปัจจุบนั
และทั้งสองประเทศมีระยะเวลาการดาเนินงานครบถ้วนตามกรอบการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนความร่วมมือฯ
ซึ่งครอบคลุมสาขาความร่วมมือทั้งด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี
ทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ วิทยาศาสตร์อวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิอวกาศ ชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร และสาขา
อื่น ๆ ที่สนใจร่วมกัน ทั้งในรูปแบบโครงการวิจัยร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม และการแลกเปลี่ยนการเยือน ตามที่กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการประชุ มคณะกรรมการร่ วมมื อรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยตามชายแดนทั่ วไป ( General Border
Committee : GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (General
Border Committee : GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับคณะหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาวปีละ ๑ ครั้ง โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ
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๑๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑.๒ ที่ประชุมแสดงความยินดีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นาคณะนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสองกองทัพ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑.๓ ที่ประชุมเห็นชอบให้แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างหน่วยงานด้านการแพทย์ทหารของทั้งสองฝ่าย ๒ ปี
ต่อครั้ง โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งฝ่ายไทยจะพิจารณาให้ทุนการฝึกอบรมด้านการแพทย์แก่นักวิชาการด้านการแพทย์
ทหารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑.๔ ที่ประชุมสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-ลาว โดย
ฝ่ายไทยได้จัดการศึกษาดูงานการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ การศึกษา
ดูงานร่วมของสานักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Offices : BLOs) ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว-ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กุมภาพันธ์
และเจ้าหน้าที่ของสานักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑.๕ ฝ่ายไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป
ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๕ ต่อไป
๒. มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประสานการปฏิบัติงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรู ปธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งด่านสกัดกั้นผู้ลักลอบค้ายาเสพติด การรณรงค์ถึงพิษภัยของยาเสพติด การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และ
การป้องกันมิให้มีผู้เสพยาเพิ่มขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองเดอร์บัน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยเข้าร่วมการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้าน การอานวยความสะดวกด้านการค้า
การลงทุน ความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมฯ ได้ให้
ความสาคัญต่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล การยกระดับสถานภาพและบทบาทของสตรี เศรษฐกิจภาคทะเล รวมถึง
การค้าและการลงทุนระหว่างกันภายในภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลง
เน้นย้าความสาคัญที่เพิ่มมากขึ้นของมหาสมุทรอินเดีย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ และความจาเป็นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือความท้าท้ายต่าง ๆ รวมถึงผลักดัน ๓ ประเด็นสาคัญ ได้แก่ (๑) ความเชื่อมโยงของกรอบความร่วมมือต่าง ๆ
(๒) ความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึง และ (๓) การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า รวมทั้งได้ร่วมรับรองแถลงการณ์เดอร์บัน
ด้วย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการประชุมฯ ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบ หน้า
การดาเนินการความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและประเด็นที่ประสงค์จะให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพื่อจะได้ให้ความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และประเทศสมาชิก Indian Ocean Rim Association (PORA) ควรให้ความสาคัญต่อการจัดทามาตรการ
หรือแนวทางการจัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอันเนื่องมาจากการดาเนินโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องการสูญเสียและการเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาค
สาหรับการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นผลการประชุมฯ ตามแถลงการณ์เดอร์บัน ควรแก้ไขจาก “คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เป็น “สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เป็นต้น ไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๑๑
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ
ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ (General Conference : GC) สมัยที่ ๑๗ ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNIDO) ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน-๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งมีหัวข้อการประชุม คือ
“การเป็นหุ้นส่วนเพื่อสร้างพลัง และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnering for Impact, Achieving the SDGs)”
และได้ลงนามในกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ UNIDO ซึ่งจะดาเนินความร่วมมือในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับ UNIDO โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันตามแนวทาง
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งไทยและ UNIDO จะยังคงดาเนิน
ความร่วมมือในสาขาที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน และเน้นสร้างความร่วมมือเพิ่มเติม นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และคณะได้หารือธุรกิจกับรองประธานหอการค้าออสเตรีย และบริษัทเอกชนของออสเตรียและสโลวาเกียที่มีศักยภาพและสนใจ
มาลงทุนใน EEC โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-curve รวมถึงเยี่ยมชมและดูงานเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ตลอดจน
เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้แทนไทย และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามผลการประชุมและการหารือทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ว่าด้วย
การเป็นประเทศเจ้าบ้านและการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความ
สมานฉันท์ว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้านและการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์
( Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN Institute for Peace and
Reconciliation on Hosting and Granting Privileges and Immunities to the ASEAN Institute for Peace and
Reconciliation) มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของสถาบันอาเซียนฯ และอินโดนีเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพ
โดยความตกลงฯ จะทาให้สถาบันอาเซียนฯ มีสถานะอย่างเป็นทางการเพื่อให้สามารถเริ่มดาเนินงานในส่วนของการบริหารจัดการ
ทั่วไปและการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการของสถาบันอาเซียนฯ
๒. ให้ผู้แทนของสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะมนตรีของ
สถาบันอาเซียนฯ เป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ (ความตกลงฯ ยังไม่ได้กาหนดวันที่จะลงนาม)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน
ว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน และร่างแผนงานของ
ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน ประจาปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเป็น
เจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน [Agreement between the Government of
The Kingdom of Cambodia and The ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC) on Hosting and Granting
Privileges and Immunities to the ARMAC] และแผนงานของศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน ปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ (ASEAN
Regional Mine Action Centre Work Plan 2017-2018) โดยร่างความตกลงฯ เป็นการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของ ARMAC
และกัมพูชาในฐานะประเทศเจ้าบ้าน เช่น ARMAC จะต้องดาเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบของกัมพูชา โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสถานที่ทาการ การชาระค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ การบริหารจัดการกองทุน
และงบประมาณ และการบริหารจัดการบุคลากรของสานักงาน เป็นต้น ส่วนกัมพูชาจะต้องให้ ARMAC มีสถานะเท่าเทียมกับ
หน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา การอานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัยตามแนวปฏิบัติเดียวกันกับ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ที่กัมพูชาให้แก่สานักงานผู้แทนทางการทูตหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ รวมทั้งการให้เอกสิทธิ์และการคุ้มกัน การยกเว้นภาษี
สังหาริมทรัพย์ และบุคลากรต่างชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ARMAC ในส่วนของแผนงานฯ เป็นเอกสารที่ระบุเป้าหมายและโครงการ
ดาเนินงานของ ARMAC เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อานวยการบริหาร ARMAC สามารถดาเนินการตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ARMAC หรือผู้แทนของ ARMAC ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหาร ARMAC เป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ (ความตกลงฯ ยังไม่ได้กาหนดวันที่จะลงนาม)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเดลี สาหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี
ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย (Delhi Declaration of the ASEAN-India Commemorative Summit to Mark
the 25th Anniversary of the ASEAN-India Dialogue Relations)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาเดลีสาหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ความสัมพันธ์
อาเซียน-อินเดีย (Delhi Declaration of the ASEAN-India Commemorative Summit to Mark the 25th Anniversary of
the ASEAN-India Dialogue Relations) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยร่าง
ปฏิญญาเดลีมีสาระสาคัญในการสนับสนุนให้อาเซียนทางานร่วมกับอินเดียในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
โดยให้มีสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส ครอบคลุม และอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบ ผ่านกรอบและกลไกที่อาเซียน
มีบทบาทนา อีกทั้งยังสนับสนุนให้เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและอินเดีย ผ่านการใช้ประโยชน์จาก
เขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมโยงเชิงอารยธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างกัน ด้วยการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้มากขึ้น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทาง มาตรการในการดาเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ
๑.๒ ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่ งประเทศไทย) เร่ งรั ด การดาเนิ น การรวบรวมปริมาณ
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และดาเนินการต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
นาเข้าสินค้าที่หลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่ว ยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทาหน้าที่
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทยในต่างประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย

๑๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดทาเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น
เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับการขับเคลื่อนการดาเนิน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ดาเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ
มาเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการดาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการด้วย
๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล โดยให้ความสาคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ความมั่นคงหรือเรื่องที่มีชั้นความลับ
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดทาแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน นั้น
๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมดาเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน
๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพิ่มพื้นที่สาหรับจอดรถยนต์
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจรเป็นจานวนมาก เช่น
ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานที่ราชการ สถานศึกษา เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การหารือทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสองฝ่ายได้หารือ
ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การติดตามความคืบหน้าในการจัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่าง
ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ที่คาดว่าจะมีการลงนามในระหว่างการเดินทางเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงต้นปี ๒๕๖๑ และ (๒) การส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ด้าน creative content industry (อุตสาหกรรมที่นาเอามรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน) การส่งเสริมความร่วมมือ
ในการเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในกรอบพหุภาคี โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง
๒. กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ (๑) การเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สานสัมพันธ์ศิลปินไทย-จีน : ฉลองสมาพันธ์
ศิลปินไทย-จีน ก่อตั้งครบรอบ ๑๘ ปี” (๒) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม ณ พระราชวังหลวง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน วัดลามะ วัดขงจื่อ และพิพิธภัณฑ์กั๋วจื่อเจี้ยน และ (๓) การสารวจพื้นที่ที่มี
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ 798 Art Distict กรุงปักกิ่ง

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ
(Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List : PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้อง
จับตามอง (Watch List : WL)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา
๓๐๑ พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List : PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง
(Watch List : WL) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) รับความเห็นของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์สร้างจิตสานึก เคารพสิท ธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาคู่ขนานกับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง และให้ความสาคัญกับการปกป้อง
คุ้มครองและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้ อต่อ
การสร้างสรรค์พัฒนา ตระหนักถึงคุณค่าและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. มอบหมายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้คณะอนุกรรมการปราบปราม การละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้แก่ กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร สานักงานตารวจแห่งชาติ กองทัพบก กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม สานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดาเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป โดยให้ความสาคัญ
กับการดาเนินการตามแผนที่นาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Roadmap) รวมถึงแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Work
Plan) อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สามารถยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP 23)
การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓ (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑.๒ (CMA 1.2)
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference
of the Parties to the UNFCCC : COP) สมัยที่ ๒๓ (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต (Conference of the Parties
serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol : CMP) สมัยที่ ๑๓ (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลง
ปารีส (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement) สมัย ที ่ ๑.๒
(CMA 1.2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นต้น ดาเนินภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภายใต้คณะทางานเจรจาสาหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติด้านการประสานท่าที
เจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดเตรียมบุคลากรและงบประมาณสาหรับเข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโตและความตกลงปารีสอย่างต่อเนื่ อง ทั้งการประชุมปกติ
ประจาปี ได้แก่ การประชุมองค์กรย่อยในช่วงกลางปี และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ในช่วงปลายปี รวมถึงการประชุ ม
สมัยพิเศษเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๑๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๓. สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่าย
จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว หากไม่เพียงพอ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากการดาเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจากการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วไปดาเนินการในลาดับแรกก่อน ส่วนปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ
๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็นการดาเนินการในกรอบด้านการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมทั้ งการก าหนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี สนั บ สนุ น การพั ฒ นาแบบการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกต่าและมี
ความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบูรณาการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๑ (The Eleventh Ministerial
Conference : MC11) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้เอกอัครราชทูตผู้แทน
ถาวรไทยประจาองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้แทนเข้าร่วม
การประชุม MC11 ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ โดยมีข้อสังเกตและความเห็นสรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุม MC11 ถือว่าไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีหลายประเด็นที่สมาชิกยังไม่สามารถตกลง
กันได้ เนื่องจาก WTO ใช้ระบบฉันทามติ โดยสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยเพียงประเทศเดียวก็ทาให้การเจรจาหยุดชะงักไปได้ จึงต้องมี
การดาเนินการต่อไปใน WTO หลังการประชุม MC11 เพื่อให้สมาชิกหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้โดยเร็ว
๒. ประเด็นใหม่ ๆ เช่น พาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ MSMEs และบทบาทของสตรี เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในเวที WTO
โดยประเด็นเหล่านี้อาจถูกนามาถ่วงให้การเจรจาประเด็นที่คงค้างอยู่ช้าลงยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการใช้โอกาสจากการประชุม MC นาเสนอ
ประเด็นเชิงสังคมในมิติที่เชื่อมโยงกับการค้า เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ พร้อมทั้ งผลักดันให้สมาชิกที่สนใจร่วมรับรองในหลักการ
ซึ่งภายใต้บริบท WTO ถือเป็นเรื่องใหม่ และอาจเปิดช่องให้มีการนาประเด็นเชิงสังคมในมิติอื่น ๆ มาเป็นเงื่อนไขในการเจรจา
ทากฎระเบียบทางการค้าต่อไปได้
๓. ไทยผลักดันการหารือประเด็นคงค้างภายใต้การเจรจารอบโดฮา โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ การเปิดตลาดสินค้า
เกษตรเพิ่มเติมโดยลดภาษีสินค้าเกษตรระหว่างกัน รวมทั้งการผลักดันไม่ให้สมาชิกที่เป็นผู้นาเข้าสินค้าเกษตรใช้มาตรการปกป้อง
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกับสินค้าข้าว น้าตาล และมันสาปะหลัง อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย
ในระยะยาวต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๕ (The 5th
ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management : AMMDM) และการประชุมผู้นาภาคีเพื่อดาเนินการตามความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๖ [The 6th Meeting of the Conference of the Parties
(COP-6) to the AADMER] เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) เข้าร่วมการประชุมพร้อมคณะ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on disaster Management : ACDM) และศูนย์ประสานงาน
อาเซี ย นในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ มนุ ษ ยธรรม (the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on
disaster management AHA Center) และเห็นชอบในหลักการที่สาคัญ เช่น (๑) สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
อาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน (๒) รับรองตามมติที่ประชุม ACDM ให้สานักเลขาธิการ
อาเซียนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อพัฒนาแผนการดาเนินงานตามปฏิญญาดังกล่าวภายใน
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ (๓) รับรองตามมติที่ประชุม ACDM สนับสนุนให้อาเซียนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติภายใต้กรอบ
ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ และ (๔) รับทราบการจัดการประชุมภาคีรัฐมนตรีอาเซียนเพื่อหารือด้านการจัดการภัยพิบัติ
ครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๖๑ ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้พบหารือกับนายฮิม แซม รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ธรรมการและศาสนากัมพูชา โดยฝ่ายไทยได้แจ้งให้ทราบถึงการจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาร่วมกันระหว่างจังหวัดชายแดน
ของไทยกับจังหวัดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ ามปี
ในประเทศเพื่อนบ้าน และขอความร่วมมือกระทรวงธรรมการและศาสนาสนับสนุนให้ชาวพุทธในกัมพูชาร่วมกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปีในวิถีกัมพูชาในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือ
ทางศาสนาระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กันในมิติศาสนาให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์
กัมพูชาในพิธีเปิดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีร่วมไทย-กัมพูชา ณ โรงละครแห่งชาติจตุมุข ซึ่งทาการแสดงโดยคณะนักแสดงจาก
สถาบันการศึกษาของไทยและกัมพูชา โดยเป็นความร่วมมือที่สืบเนื่องจากโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนาฏศิลป์และดนตรี
ระหว่างสถาบันการศึกษาด้านศิลปะการแสดงของทั้งสองประเทศ
๓. การเข้าเยี่ยมคารวะคุณหญิง แมน ซอม ออน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประสานงาน
ระหว่างรัฐสภา วุฒิสภา และการตรวจสอบ โดยฝ่ายไทยได้แจ้งให้ทราบถึงโครงการด้านศาสนาและวัฒนธรรมของกระทรวง
วัฒนธรรม และโครงการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาในมิติศาสนาและวัฒนธรรมทั้งในระดับรั ฐบาลและประชาชน
ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาขอบคุณรัฐบาลไทยที่อานวยความสะดวกในการส่งคืนโบราณวัตถุที่ยึดได้ในปี ๒๕๔๓ กลับสู่กัมพูชาด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไปรษณีย์และ
โทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติลงนามในร่า งบั นทึ กความเข้า ใจว่าด้ วยความร่วมมื อด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Memorandum of Understanding on
Cooperation in the Field of Posts, Telecommunications, Information and Digital Technology between the Ministry
of Digital Economy and Society of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Posts and Telecommunications of
the Lao People’s Democratic Republic) ซึ่ ง จะมี ก ารลงนามในร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ ระหว่ า งการเยื อ นสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้ านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลของสองประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัล
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ

๑๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกั บหลัก การ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้ อ มทั้ งให้ ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ ป ระเทศไทยได้รับ จากการปรับเปลี่ย นดังกล่าวตามหลัก เกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจัดทาความตกลงสาหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสหประชาชาติว่าด้วยการบริจาค
เงินสมทบ FEALAC Trust Fund
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการจัดทาความตกลงสาหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสหประชาชาติ
ว่ าด้ วยการบริ จาคเงิ นสมทบ FEALAC Trust Fund (Cooperation Agreement between the Royal Thai Government and
the United Nations Regarding a Contribution to the FEALAC Trust Fund) มีสาระสาคัญเป็นเอกสารแสดงเจตจานงที่จะ
สนับสนุนเงินสมทบกองทุน FEALAC ด้วยความสมัครใจ เพื่อสนับสนุนโครงการที่ครอบคลุม FEALAC ทั้งหมด ครอบคลุมด้านต่าง ๆ
ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (๒) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๓) โครงการพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง
(๔) นโยบายสาธารณะและพันธมิตรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และ (๕) นโยบายสาธารณะเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและเพิ่มความสามัคคีในสังคม โดยจะมีการลงนามความตกลงฯ ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริจาคเงินสมทบ FEALAC Trust Fund จานวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ
ไม่เกิน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ
โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจตาม สถานการณ์
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการต่า งประเทศที่ ตั้ งงบประมาณไว้ แ ล้ว จ านวน ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ ข อท าความตกลงกับ
สานักงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี [ข้อมติฯ ที่ ๒๓๙๗ (ค.ศ. ๒๐๑๗)]
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council :
UNSC) ที่ ๒๓๙๗ (ค.ศ. ๒๐๑๗) เกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดยยกระดับ
และเพิ่มมาตรการลงโทษ เช่น (๑) เพิ่มเติมรายชื่อบุค คลและองค์กรที่ถูกมาตรการลงโทษ (๒) ขยายมาตรการทางเศรษฐกิจ
ให้ครอบคลุมการห้ามส่งออกทรัพยากรพลังงาน (๓) กาหนดรายการสิ่งของที่ห้ามนาเข้าและส่งออกเพิ่มเติม (๔) ห้ามซื้อหรือรับโอน
สิทธิการทาประมง (๕) กาหนดมาตรการตรวจค้นและมาตรการทางเรือเพิ่มเติม และ (๖) กาหนดมาตรการด้านแรงงานเพิ่มเติม

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น ถือปฏิบัติตามข้อมติ UNSC ปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์ของสหประชาชาติ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องพึงระวังและดาเนินการให้เป็นไปตามข้อมติ UNSC และแจ้งการดาเนินการเกี่ยวกับ
ข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็ น ชอบร่ า งปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ด้ า นการบิ น พลเรื อ น ( Declaration of Civil
Aviation Ministers' Conference)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน (Draft Declaration of Civil
Aviation Ministers’ Conference) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือในระดับรัฐมนตรี ที่กากับดูแลนโยบายด้าน
การบินพลเรือนของประเทศสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในการผลักดันการดาเนินการตามแผนงานในระดับภูมิภาคของ ICAO เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านความปลอดภัยการบินและประสิทธิภาพการบริการเดินอากาศเพื่อความยั่งยืนของระบบการขนส่งทางอากาศใน ๔ ด้าน ได้แก่
(๑) นิรภัยการบิน (๒) การบริการเดินอากาศ (๓) การสอบสวนอุบัติเหตุ และ (๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุม
ระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาของร่างปฏิญญาฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ก็ให้สามารถดาเนินการได้โดยให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ในประเด็นสารัตถะของร่างปฏิญญาฯ ควรเพิ่มข้อความเพื่อให้เกิดความชัดเจน และในประเด็นข้อพิจารณา
เพิ่มเติม ควรมีการจัดทาแผนปฏิบัติการหรือโครงการความร่วมมือเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ควรกากับ เตรียมความพร้อม และเร่งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการดาเนินการได้ตามที่ร่างปฏิญญาฯ กาหนดไว้
โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถในการกากับดูแลด้านความปลอดภัย เพื่อให้คะแนนประสิทธิภาพการกากับดูแลความปลอดภัย
การบิน (Effective Implementation) มากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยทั่วโลก และดาเนินการรับรองท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ (Aerodrome Certification) ทั้งหมด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบ
การดาเนินงานความร่วมมือไทย-ลาว พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (Framework for Thai-Lao Cooperation 20182021)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการดาเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมพรรณไม้ แหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชที่มีค่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ประจาท้องถิ่นไทยและลาว และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติของไทยและลาว ตามกรอบการดาเนินงานความร่วมมือไทย-ลาว พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔ (Framework for Thai-Lao Cooperation 2018-2021) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

๑๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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๒. สาหรับค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๔ กรอบวงเงินทั้งสิ้น
๑๕.๐๑๕๗ ล้านบาท ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทารายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการดังกล่าว และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่า ยประจาปีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานัก
งบประมาณ
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๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ
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๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่ องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ
เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East
กองบริหารงานสารสนเทศ
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Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานาชาติ
(International Bidding) ทั้ งนี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มี ประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒ นาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึก ษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การกาหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปทางานในภูมิลาเนาของตนเอง เพื่อให้
คนเหล่านีเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผนการ
ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย

๒๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตังศูนย์รับเลียงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสาหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลู กจ้างสาหรับสถานประกอบการของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนาค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและสามารถหักได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน ๑ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบ
ปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ และมี การติดตามผลการดาเนินงานการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กของ
สถานประกอบการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งรวบรวมมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนติดตามประเมินผลกระทบต่อ
ฐานะทางการคลังที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินมาตรการต่าง ๆ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างขันต่า
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ ๙)
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีสาระสาคัญเป็นการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าขึ้น ๘-๒๐ บาท/วัน ในทุกจังหวัด แบ่งออกเป็น ๗ ระดับ
ได้แก่ (๑) ๓๐๘ บาท/วัน จานวน ๓ จังหวัด (๒) ๓๑๐ บาท/วัน จานวน ๒๒ จังหวัด (๓) ๓๑๕ บาท/วัน จานวน ๒๑ จังหวัด
(๔) ๓๑๘ บาท/วัน จานวน ๗ จังหวัด (๕) ๓๒๐ บาท/วัน จานวน ๑๔ จังหวัด (๖) ๓๒๕ บาท/วัน จานวน ๗ จังหวัด และ
(๗) ๓๓๐ บาท/วัน จานวน ๓ จังหวัด และให้นาประกาศดังกล่าว ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ
๒. ในส่วนของการใช้อัตราค่าจ้างลอยตัว ให้กระทรวงแรงงานศึกษาข้อดีข้อเสียของการปรับใช้อัตราค่าจ้างลอยตัว
ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อน เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวอาจทาให้อัตราค่าจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้
๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน ๓ สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าเพิ่มเติม
ให้กับผู้ประกอบการ โดยให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบกิจการรายย่อยที่ไม่อยู่ในระบบภาษีและผู้ประกอบกิจการในภาคการเกษตร
ซึ่งอยู่นอกขอบเขตที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการลดผลกระทบที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้
๔. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้
แรงงานและสาธารณชนให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึนอัตราค่าจ้างขันต่า)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่า) มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้นายจ้างซึ่งเป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท และ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มีการจ้างแรงงานไม่เกิน ๒๐๐ คน ทีม่ ีการจ่ายค่าจ้างแรงงานรายวันตามอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่มีการปรับขึ้นใหม่ให้แก่ลูกจ้างสามารถ
นารายจ่ายค่าจ้างรายวันที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างมาหักเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจานวน
๑.๑๕ เท่าของค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้ สาหรับค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างไปตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกาหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่าให้แก่นายจ้างที่ไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอย่างเหมาะสมด้วย รวมทั้งให้รับความเห็น
ของสานักงบประมาณที่เห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการขึ้ นค่าจ้างขั้นต่าของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะทาให้
มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรการดังกล่าวให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให้การดาเนินมาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซือและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึน
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติพิจ ารณาทบทวนการก าหนด
เส้นความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน
เพื่ อ น ามาก าหนดเป้ า หมายในการลดความยากจนและปรั บ ปรุ ง โครงการช่ วยเหลื อ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยต่ า ง ๆ ของรั ฐ บาล
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิ ขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศแล ะเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
๒๔
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๑.๕ ให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ก ากั บ ดู แ ลราคาสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ จ าเป็ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สิ น ค้ า
ที่มีผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทังข้าราชการชันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ
เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึนราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทังนี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนดแนวทางการให้ค วามช่ วยเหลือข้ าราชการชันผู้น้อ ย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับ ตั ด เย็ บ
เครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบ โฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานาชาติ
(International Bidding) ทั้ งนี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรี ยน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศ ในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
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๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผนการ
ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็ นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการและ
ผู้ควบคุมเรือที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุการสัญจรทางน้า รวมทั้งพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในน่านน้าไทย
ให้มีความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการกากับดูแลผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรืออย่างเคร่งครัด การปรับปรุง
บทลงโทษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการพิจารณาการออกใบอนุญาตให้กับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรืออย่างเข้มงวด
ตลอดจนการปลูกจิตสานึกทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ และประชาชนผู้ใช้บริการในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ดาเนินการให้ครอบคลุมถึงกรณีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือโดยสารและเรื อที่ ให้บริ การนั กท่ อ งเที่ย ว เช่น เรือสปีดโบ็ต
เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น และให้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย
๑.๒ ให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ เ ป็ น หน่ วยงานหลั ก ร่ วมกั บ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ดาเนินการตรวจสอบและกากับดูแลการกาหนดราคา
จาหน่ายสินค้าและอาหารของร้านค้าต่าง ๆ ที่ตังอยู่ในพืนที่ท่าอากาศยานทุกแห่งให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ซือ รวมถึง
ให้พิจารณาดาเนินการจัดให้มีร้านค้าที่เป็นทางเลือกสาหรับผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน ให้สามารถเลือกซือสินค้าและอาหาร
ในราคาที่ย่อมเยากว่าได้
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการกาหนดมาตรการ
ส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาดาเนินกิจการต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย
เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคเอกชนที่ประกอบการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ที่เป็นคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีหนังสือรับรองความพิการจากกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ เฉพาะเงินได้
ส่วนที่ไม่เกิน ๑๙๐,๐๐๐ บาทต่อปี ทั้งนี้ สาหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง โครงการบ้านฅนไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ กรอบการดาเนินโครงการบ้านฅนไทย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ประเภทที่อยู่อาศัย กลุ่มเป้าหมาย
กรอบวงเงินโครงการ และรูปแบบ : โครงการการผ่อนชาระสู่การเช่าระยะยาว
๑.๒ ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน แยกบัญชีโครงการบ้านฅนไทย เป็นบัญชีธุรกรรม
นโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) โดยไม่ขอรับการชดเชยจากรัฐบาลและขอนาผลกระทบรายได้และค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาโครงการบ้านฅนไทยมาปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ และ
ขอไม่นับรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NOLs) ที่เกิดจากการดาเนินโครงการฯ เป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ของ ธอส. และธนาคารออมสิน (กรณี % NPLs ที่เกิดขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย NPLs ของธนาคารในภาพรวม) และขอนาผลกระทบต่อ
รายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการบวกกลับกาไรสุทธิเพื่อการคานวณโบนัสพนักงาน
๒. ให้เปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม “โครงการบ้านฅนไทย” เป็น “โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ” และให้กระทรวง
การคลังดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้รับความเห็นของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสานักงบประมาณที่เห็นควรให้ความสาคัญกับความคุ้มค่าของการดาเนินการ
มาตรฐานของที่อยู่อาศัยที่จะพัฒนาขึ้น และการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความชัดเจน
รวมทั้งควรคานึงถึงการกระจายพื้นที่โครงการให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ภาค การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย และภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของวัตถุประสงค์การดาเนินโครงการฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ
และประโยชน์ที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเป็นสาคัญ ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงการคลังพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาการพิจารณาการจัดสรรที่อยู่อาศัยตาม
โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ กรณีที่มีอุปทาน (supply) เหลือจากกลุ่มเป้าหมายที่ ๑ (ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง) เพื่อพิจารณาให้กลุ่มเป้าหมายที่ ๒ (ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน) และ
กลุ่มเป้าหมายที่ ๓ (ประชาชนทั่วไป) ให้เหมาะสม ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้รับทราบอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างถูกต้องต่อไป
๔. ให้ ก ระทรวงการคลั งได้ รั บ การยกเว้ น การปฏิบั ติ ต ามมติ คณะรัฐ มนตรีเ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ สรุ ป ได้ ว่ า การพิ จ ารณาให้
ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนโดยต้องเป็นผู้มีข้อมูลในฐานข้อมูลการลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ ยังไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการในระยะนี้ และหากให้ชะลอการจ่ายเงินหรือระงับสิทธิ์สาหรับผู้ที่เคยได้รับเงินแล้ว
จะส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ไม่ได้รับเงินต่อเนื่องในการนาไปใช้ประโยชน์แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของ
เด็กที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป และมีความจาเป็นต้องใช้เวลาในการปรับฐานข้อมูลให้ตรงกัน ซึ่งในระหว่างเตรียมความพร้อม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
และรับรองสิทธิ์ โดยเพิ่มเติมข้อมูลสาหรับผู้ลงทะเบียน ผู้รับรองสิทธิ์ในระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งปรับปรุงแบบฟอร์มการลงทะเบียน และเสนอกรมบัญชีกลาง
เห็นชอบด้วยแล้ว

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การเสนอความเห็ น การขอจั ดตั งทุ น หมุ น เวีย นของคณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทุ น หมุ น เวีย น (กองทุ น
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีข้อสังเกตว่า (๑) เงินอุดหนุน
ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ควรให้กองทุนฯ เสนอขอรับการจัดสรรตามความจาเป็นต่อไป และเป็นไปตามกาลังเงินของแผ่นดิน
(๒) ควรกาหนดให้มีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบตามร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... (๓) ควรกาหนดให้กองทุนฯ เข้าสู่กระบวนการประเมินผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (๔) ควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายและหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรเงินสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนกับการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นของรัฐ และ (๕) การกาหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังควรกาหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ เห็ น ชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุน ประชารัฐ เพื่ อ เศรษฐกิ จฐานรากและสังคม โดยมี ข้ อสังเกตว่า
คณะกรรมการกองทุนฯ ควรกากับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เ กิดประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนในภาวะลาบากให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลัง (สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๑.๑ เห็นชอบในหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแต่ละโครงการเพื่อรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
๑.๒ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คนส.) คณะอนุกรรมการ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คอต.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประจาจังหวัด (คอจ.) รวมทั้งเห็นชอบในหลักการของการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจา
อาเภอ (ทีม ปรจ.)
๑.๓ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง โดยจะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น สินค้า
เพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามแนวทางประชารัฐ
สวัสดิการเพิ่มเติม โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๙ จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม จานวน ๒๐๐
บาท/คน/เดือน และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้สูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๙ จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม จานวน ๑๐๐
บาท/คน/เดือน
๑.๔ เห็ น ชอบในหลั ก การของมาตรการภาษีเ พื่ อ สนั บสนุ น การพั ฒนาผู้มีบั ตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ทั้ งนี้ เมื่ อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรจะได้เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยว ข้องให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งประสานธนาคารกรุงไทย เพื่อดาเนินการรับชาระค่าจ้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป
๑.๕ เห็นชอบให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดาเนินมาตรการ
พัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม ๖ มาตรการ ๑๘ โครงการ และให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public
Service Account : PSA)
๑.๖ อนุมัติงบประมาณเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓๕,๖๗๙,๐๙๐,๗๙๑ บาท ซึ่งประกอบด้วยรายการ ดังนี้

๒๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑.๖.๑ งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การ ประกอบด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยของคณะกรรมการและ
คณะทางาน เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น และค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อ
ปฏิบัติงานในโครงการเป็นวงเงินไม่เกิน ๒,๙๙๙,๑๖๗,๗๒๓ บาท
๑.๖.๒ งบประมาณส าหรับ โครงการเพื ่อ รองรับ มาตรการพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ฯ เป็น วงเงิน ไม่เ กิน
๖,๗๗๔,๔๐๙,๘๖๗ บาท และงบประมาณสาหรับ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในการด าเนิน งานเป็น วงเงิน ไม่เ กิน
๑๒,๐๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน ๑๘, ๘๐๗,๔๐๙,๘๖๘ บาท
๑.๖.๓ งบประมาณสาหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม
จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด เป็นวงเงินไม่เกิน ๑๓,๘๗๒,๕๐๓,๒๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายภายใต้กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
ทั้งนี้ งบประมาณตามข้อ ๑.๖.๑-๑.๖.๓ ให้แต่ละหน่วยงานทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายที่ จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เห็นควรให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มารองรับ
กลุ่มเป้าหมายตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นลาดับแรกก่อน โดยควรชะลอการดาเนินการสาหรับกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รองรับไว้ หากไม่เพียงพอ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนพร้อมรายละเอียดประกอบให้ชัดเจน เพื่อขอทาความตกลงแหล่งเงิน
กับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑)
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามขั้นตอนและกระบวนการงบประมาณ
โดยค่าใช้จ่ายสาหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคฯ ให้ใช้จ่ายจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามขั้นตอนต่อไป ตาม
ความเห็นของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การดาเนินโครงการภายใต้มาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ควรให้ความสาคัญในเรื่องความพร้อมของโครงการ ระยะเวลาดาเนินโครงการ ความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย
การติดตามและประเมินผล การสร้างความรับรู้และความเข้าใจของทุกภาคส่วนต่อการดาเนินมาตรการฯ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่า
จะได้รับทั้ง ๔ มิติของการดาเนินการ (มิติที่ ๑ การมีงานทา มิติที่ ๒ การฝึกอบรมและการศึกษา มิติที่ ๓ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบ และมิติที่ ๔ การเข้าถึงสิ่งจาเป็นพื้นฐาน) เพื่อลดความเสี่ยงของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสียที่จะเกิดขึ้น และ
ความซ้าซ้อนของการดาเนินการในแต่ละโครงการ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสานการทางานกับคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค และร่วมกันพิจารณากาหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้นอ้ ย
ในภาพรวมให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
๔. ให้กระทรวงการคลังดาเนินการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของคณะทางาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจาอาเภอ หรือ ทีม ปรจ. รวมถึงผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer :
AO) ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวได้ถูกต้อง ชัดเจน ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดกรองผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ทีม ปรจ. จะต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ และจะต้องจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ
สาหรับการดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปริมาณที่เหมาะสมด้วย
๕. ให้กระทรวงการคลังเร่งเสนอร่างกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วต่อไป
๖. ให้ ก ระทรวงการคลั งได้ รั บ การยกเว้ น การปฏิบั ติ ต ามมติ คณะรัฐ มนตรีเ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะ ประชากรไทยมีแนวโน้มชัดเจนว่ากาลังสูงวัยขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก และ
จะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในเวลาอีกไม่เกิน ๑๐ ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงต้องเร่งวางนโยบายและหามาตรการต่าง ๆ เพื่อ
รองรับสังคมสูงอายุ เช่น การเสริมสร้างสุขอนามัยและสร้างรูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น
๒. สถานการณ์ผู้สูงอายุทั่วไป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศอาเซียนมีประชากรรวมกันทั้งหมด ๖๓๙ ล้านคน มีประชากร
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๖๑ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๖ และมีประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว ๓ ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม โดยไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุใกล้ถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งหมด โดยครอบครัวไทยได้เปลี่ยนรูปแบบไปเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมีสมาชิกในครอบครัวน้อยลง โดยหนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน และผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้ออักเสบ/ข้อเสื่อม โรคถุงลมโป่งพอง/หลอดสมปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดเลือดหัวใจตีบ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย และอัมพาต
๓. การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ มีข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย เช่น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
แบบไร้รอยต่อ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ การเพิ่มประสิทธิผลของการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยนอกสถานพยาบาล การส่งเสริม
การใช้ยาอย่างเหมาะสม การออกกาลังกายและกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น
๔. สถานการณ์เด่นปี ๒๕๕๙ เช่น การประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๑๒ ท่าน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ๑๑ ท่าน มีปฏิญญาผู้สูงอายุกับการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย
พันธกรณีองค์การสหประชาชาติ เรื่อง ผู้สูงอายุ และมีนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เช่น เก้าอี้สาหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น เป็นต้น
๕. งานวิจัยเพื่อสังคมสูงวัยปี ๒๕๕๙ เช่น โครงการ “การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางจิต และสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย” โครงการ “ระบบการดูแลทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ ”
เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการ
กาหนดให้ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ ๒ เป็นต้นไป ของผู้มีเงินได้หรือของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
ซี่งเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปีภาษี และให้ใช้บังคับสาหรับเงินได้
พึงประเมินประจาปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะต้องยื่นรายได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสสามารถนาค่าฝากครรภ์หรื อค่าคลอดบุตรไปหักเป็นค่าลดหย่อน
ในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจานวนที่จ่ายจริงสาหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราว แต่ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๓. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินมาตรการให้สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทย เนื่องจากมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการสูญเสียรายได้ภาครัฐเป็นจานวนมากในแต่ละปี และมีมาตรการรองรับ
ในเรื่องของการเลี้ยงดูและปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้กับเด็กที่เกิดในครอบครัวเดี่ยว เพื่อให้เติบโตเป็นประชากรวัยแรงงานที่มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง รวมทั้งรวบรวมมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนติดตามประเมินผลกระทบต่อฐานะทางการคลั ง
ที่เกิดขึ้นจริงจากมาตรการต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การกาหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการกาหนดสินค้าและบริการควบคุมปี ๒๕๖๑ จานวน ๕๓ รายการ จาแนกเป็น ๔๘ สินค้า และ
๕ บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประชาสัมพันธ์
ให้ ผู้ ผ ลิตและจาหน่า ยสินค้ าและบริก าร รวมทั้ งประชาชนทั่ ว ไปรับ ทราบอย่างทั่ ว ถึง และให้ห น่ว ยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้ องให้
ความสาคัญกับการต่อยอดและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาการแปรรูปยางพาราอย่างจริ งจัง เพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและยกระดับราคายางพาราภายในประเทศได้อย่างยั่งยืน ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้ ก ระทรวงพาณิ ชย์ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัตกิ ่อหนีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙
ระยะที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ สาหรับโครงการอาคารเช่า
สาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จานวน ๘ โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัดชลบุรี โครงการอาคารเช่าฯ
จังหวัดอุดรธานี โครงการอาคารเช่าฯ จัง หวัดนครสวรรค์ โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัดระนอง โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัดมหาสารคาม โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัดหนองบัวลาภู และโครงการอาคารเช่าฯ
จังหวัดกาญจนบุรี วงเงินรวม ๗๙๒.๕๓๘ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่ น คงของมนุ ษย์เสนอ ทั้งนี้
ให้การเคหะแห่งชาติเริ่มดาเนินโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ ได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้กาชับการเคหะแห่งชาติดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ เสนอ รวมทั้ งเร่งรัด ดาเนิน โครงการให้ แล้ว เสร็ จภายในกรอบระยะเวลาที่ ได้ รับอนุ มัติ ไปพิ จารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกรณีการเยียวยา
ตามหลักมนุษยธรรม ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้แจ้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบด้วย ซึ่งผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการ สรุปได้ ดังนี้
๑. สานักกิจการยุติธรรมได้ศึกษาแนวคิดและกฎหมายจากต่างประเทศ เช่น เยอรมัน และชิลี พบว่ายังไม่มีประเทศ
ใดที่กาหนดให้มีกฎหมายกลาง แต่จะมีเพียงบางประเทศมีการช่วยเหลือในรูปแบบของระเบียบ
๒. กรมบัญชีกลางจะมีการยกร่างระเบียบเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง และเหตุพิเศษอื่น ๆ เพื่อ
ให้ความช่วยเหลือกรณีชีวิตและร่างกาย โดยกาหนดกรอบอัตราการช่วยเหลือเทียบเคียงจากพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว จานวน ๘,๙๐๔,๒๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนเอกชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จานวน ๕๙ โรงเรียน โดยให้สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณ
โดยตรงต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ และให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ต่อไป
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีกลไกในการกากับ ตรวจสอบ และติดตามการดาเนินงานและการใช้งบประมาณดังกล่าว เพื่อความโปร่งใส และความคุ้มค่าในการ
ใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการดาเนินการและจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย เพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จานวน
๒๙๐,๕๙๓,๒๔๖ บาท เพื่อให้กรมบัญชีกลางใช้ในการดาเนินโครงการจัดทาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็ นของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรดาเนินการโดยคานึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสาคัญ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรายงานผลการดาเนินโครงการจัดทาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการฯ รวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการฯ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปรับปรุง แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกากับดูแลร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดาเนินกิจการ
ตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กาหนดอย่างเคร่งครัด และให้ชี้แจงทาความเข้าใจกับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างชัดเจนต่อไปด้วย

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐
(เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่า ด้วยการปฏิ รูป ที่ดิน เพื่ อ เกษตรกรรมให้เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐
เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและ
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ ประกอบด้วยข้อ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเพิกถอน
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อนาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ในกิจการอื่น อาจทาให้เกิดช่องว่างในการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ตามกฎหมาย
จึงควรให้มีการกาหนดประเภทกิจการหรือโครงการที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอานาจพิจารณาให้ความยินยอม
หรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมให้ชัดเจน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกาหนด
ประเภทกิจการหรือโครงการดังกล่าว รวมทั้งควรเพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับภาครัฐ หากการประกอบกิจการ
ของภาคเอกชนก่อให้เกิดมลพิษต่อทรัพยากรดินและสิ่ง แวดล้อมอื่น ๆ โดยกาหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุนประกันความเสียหาย เพื่อ
ภาครัฐจะได้นาเงินค่าเสียหายไปฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกษตรกรสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๓

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ
เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั นออก (East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานาชาติ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

(International Bidding) ทั้ ง นี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะ ดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้
คานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป
และให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการ
เรียนพิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้ อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรี ยนร่ วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ
PISA)
๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงาน
ทาและรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผนการ
ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย

๓๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่ วมกั บกระทรวงพาณิ ชย์และหน่วยงานที่ เกี่ย วข้ อ ง
พิจารณากาหนดแนวทาง มาตรการในการดาเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกั นและแก้ไขปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ
๑.๒ ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่ งประเทศไทย) เร่ งรั ด การดาเนิ น การรวบรวมปริมาณ
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และดาเนินการต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
นาเข้าสินค้าที่หลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ทาหน้าที่เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งใน
สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทย
ในต่างประเทศให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดทาเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น
เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับการขับเคลื่อนการดาเนิน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ดาเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ
มาเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการดาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการด้วย
๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล โดยให้ความสาคัญกับการจั ดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ความมั่นคงหรือเรื่องที่มีชั้นความลับ
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดทาแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน นั้น
๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมดาเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน
๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพิ่มพื้นที่สาหรับจอดรถยนต์
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจรเป็นจานวนมาก เช่น
ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานที่ราชการ สถานศึกษา เป็นต้น
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง โครงการทุ นการศึ กษาต่ อสาหรั บ นักเรี ยนกลุ่มโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิท ยาลัย (โรงเรี ย นวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบโครงการทุนการศึกษาต่อสาหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) ในการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ของประเทศญี่ปุ่น สาหรับ
นักเรียนรุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และนักเรียนรุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สาหรับค่าใช้จ่าย
นักเรียนทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๘ เห็นควรให้จัดสรรงบประมาณในกรอบวงเงิน ๑๐๙.๖๙ ล้านบาท ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ข้อเสนอแนะของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้อสังเกตของสานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.พ.ร.
ที่เห็นควรมีการประเมินผลในระหว่างดาเนินงานเพื่อการพัฒนาและขยายผลให้มากยิ่งขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป และในการสรรหา
และคัดเลือกนักเรียนทุน ควรพิจารณาผู้ที่มีผลงานหรือโครงการในระดับมัธยมที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิศวกรรม
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนานวัตกรรม หรือแนวโน้มในการต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประเทศกาลังมีความต้องการ
เพื่อพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งควรชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบบและรายละเอียด
การศึกษา ตลอดจนการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสู ตรดังกล่า วให้ กับผู้ป กครองและผู้รับสมัครรับ ทุน ทราบ
นอกจากนี้ ควรให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสเรียนรู้สังคม ภาษา วัฒนธรรมของไทย กิจกรรมสัมพันธ์ หรือปลูกฝังค่านิยมในการรับราชการ
หรือการฝึกงานในประเทศไทยในช่วงปิดภาคการศึกษา หรือจัดสรรหน่วยงานต้นสังกัดให้กับผู้รับทุน ก่อนสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อช่วยให้ผู้รับทุนสามารถที่จะปรับตัวและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงควรที่จะขยายโครงการ
ทานองนี้ด้วยการเพิ่มจานวนเงินและทุนการศึกษาให้มากขึ้น และขยายขอบเขตการคัดเลือกนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ให้กระจายครอบคลุมไปสู่กลุ่มนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ในสังกัดโรงเรียนทั่วไป ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๓.๑ กาหนดเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม โดยเน้นให้ผู้รับทุนให้ความสาคัญ
กับการกลับมาปฏิบัติงานจริงในภาคราชการหลังจากจบการศึกษา รวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่าง ๆ ในการรับ
ทุนการศึกษาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ พิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบัน การศึกษาที่มีศักยภาพสูงของประเทศญี่ปุ่น
เช่น KOSEN เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและทาให้สามารถเพิ่มจานวนผู้เข้ารับการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การเสนอความเห็ น การขอจั ดตั้ ง ทุ น หมุ น เวีย นของคณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทุ น หมุ น เวีย น (กองทุ น
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีข้อสังเกตว่า (๑) เงินอุดหนุน
ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ควรให้กองทุนฯ เสนอขอรับการจัดสรรตามความจาเป็นต่อไป และเป็นไปตามกาลังเงินของแผ่นดิน
(๒) ควรกาหนดให้มีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบตามร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... (๓) ควรกาหนดให้กองทุนฯ เข้าสู่กระบวนการประเมินผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (๔) ควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายและหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรเงินสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนกับการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นของรัฐ และ (๕) การกาหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังควรกาหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑.๒ เห็ น ชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุน ประชารัฐ เพื่ อ เศรษฐกิ จฐานรากและสังคม โดยมี ข้ อสังเกตว่า
คณะกรรมการกองทุนฯ ควรกากับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนในภาวะลาบากให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลัง (สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. .... ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ที่ตรวจพิจารณาแล้วไปปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เช่น แหล่งที่มาของเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา การจัดตั้งหน่วยงานตามร่างพระราชบัญญัติฯ และการกาหนดวงเงินที่รัฐบาลจัดสรรเป็นทุนประเดิม การกาหนด
แหล่งที่มาของเงินทุนและการกาหนดโครงสร้างของกองทุนฯ เป็นต้น แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. มอบหมายให้สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการ
นโยบายบริหารทุนหมุนเวียน ไปพิจารณาดาเนินการเมื่อได้จัดตั้งเป็นสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตาม
กฎหมายนี้แล้ว

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้สานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรกาหนดแนวทางการกาหนด
เครื่องแบบขององค์การมหาชนไว้เพื่อให้เครื่องแบบของทุกองค์การมหาชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ด้วย
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๓๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพั นธุ์พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ
เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อ ผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานาชาติ
(International Bidding) ทั้ งนี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
๓๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรั บปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิ จ ารณาทบทวนสาขาที่ มี ผู้ให้ ค วามสนใจเข้ า ศึ ก ษาน้ อ ย หรื อ จบการศึ ก ษาแล้ วมี โอกาสว่า งงานสู ง หรื อ อาจมี รายได้
ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการแล ะจัดทาเป็นแผนการ
ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจ ารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนิน การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ เพื่อป้องกันการฉวย
โอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณา
กาหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร
ตารวจ เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานาชาติ
(International Bidding) ทั้ งนี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เช่ น พั ฒ นาด้ า นภาษาต่ า งประเทศ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียน
การสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผนการ
ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (ทุนพัฒนาอาจารย์)
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการถอนเรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (ทุนพัฒนาอาจารย์) พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๘๐ คืนไปเพื่อพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยให้
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สานักงบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เช่น ควรมีการผสมผสานระหว่ าง
การให้ทุนรัฐบาลและการขอทุนจากสถาบันในต่างประเทศ ในส่วนของทุนพัฒนาอาจารย์หลังปริญญาเอก หากมีการขยายไปยัง
กลุ่มเป้าหมายสถาบันอื่น ๆ เช่น สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดตามกระทรวงต่าง ๆ จะทาให้กลุ่มเป้าหมายมีความครอบคลุมมากขึ้น
ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการในระยะที่ ๑ ก่อนการดาเนิน
โครงการในระยะที่ ๒ ต่อไป เพื่อให้การบริหารจัดการทุนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการจัดสรรทุนกับแหล่งทุนอื่น ๆ ที่มีการจัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้วย เป็นต้น รวมทั้งข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปประกอบการพิจารณาด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ที่เป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี

๔๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่ านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการ รายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ
เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานาชาติ
(International Bidding) ทั้ งนี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรี ยนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่ อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดั บอุดมศึกษา
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและ
มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผนการ
ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย

๔๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานประจาปี ๒๕๕๙ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๙ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกอบด้วยผลการ
ดาเนินงานของ สวรส. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ดาเนินการตามภารกิจหลักในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สุขภาพอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ
สวรส. สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วเห็นว่า งบการเงินของ สวรส. ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และผลการดาเนินงานทางการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑) มีสาระ
สาคัญเป็นการยกเว้ นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สาหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งดาเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด
สาหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓ วรรคสาม เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนตามหลักการที่จะยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สาหรับการบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาลภาครัฐเท่านั้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรั บความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรก ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และงบประมาณสนับสนุน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้สภากาชาดไทยดาเนินโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนขยาย (อาคารศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข) ขนาดความสูง ๑๓ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๔๐,๒๙๐ ตารางเมตร ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้างระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยอาคารดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มพื้นที่และเชื่อมโยงการให้บริการผู้ป่วยนอกกับอาคาร
ผู้ป่วยนอกเดิม (อาคาร ภปร.) ที่ไม่สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้เพียงพอในปัจจุบัน สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการดังกล่าว วงเงิน ๒,๔๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
จานวน ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงาน จานวน ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ
โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จานวน ๑,๙๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณสมทบ จานวน ๔๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในสัดส่วนเงินงบประมาณ : เงินนอกงบประมาณ เท่ากับ ๘๐ : ๒๐ โดยให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้สภากาชาดไทยเตรียมการดาเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่า ง
การก่อสร้างศูนย์บูรณาการดังกล่าว เช่น ปัญหาการจราจร ความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง ปัญหาการอานวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย เป็นต้น

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก หมวดงบลงทุน ค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก จานวน ๑,๓๔๘,๒๓๘.๒๐ บาท โดยใช้เงินรายได้ขององค์การเภสัชกรรม
ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุข (องค์การ
เภสัชกรรม) รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรกากับดูแลการบริหารโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายขององค์การเภสัชกรรมในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัย
โลกสามารถเปิดทาการได้ทันภายในปี ๒๕๖๓ ตามแผนที่กาหนดไว้
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุข (องค์การเภสัชกรรม) รับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการฯ ที่คลาดเคลื่อนและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และรายงาน
ผลการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการดาเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานการด าเนิ น งานในการเฝ้าระวั ง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัว แบนนิ วกิ นี (Platydemus
manokwari) ซึ่ งกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มได้ ป ระชุ ม ร่ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ก าหนดแนวทาง
การจัดการหนอนตัวแผบนิวกินี โดยมีข้อสรุปร่วมกันถึงแนวทางการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน
วิชาการ ประกอบด้วย การระบุชนิดพันธุ์ รวมถึงการตรวจสอบการพันธุกรรม การสารวจพื้นที่การแพร่กระจาย การศึกษาการเป็น
พาหะของโรค การแจ้งข่าวและพิสูจน์ทราบเบื้องต้น การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่กระจาย การหลุดรอดปะปนกับ
สินค้านาเข้า-ส่งออก วิธีการกาจัดที่ถูกต้อง การประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของมนุษย์ ควบคู่
ไปกับการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนโดยเฉพาะในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ทั้งนี้ แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการหนอนตัวแบนนิวกินีของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น (๑) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้สารวจพื้นที่แพร่กระจายในเขตป่าไม้และพื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน (๒) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าระวัง
บริเวณด่านตรวจสอบการนาเข้า-ส่งออก (๓) ให้กระทรวงสาธารณสุขเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพ และ (๔) ให้สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสนับสนุนทุนวิจัยองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหนอนตัวแบน
นิวกินี เป็นต้น ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนให้ชัดเจนและทั่วถึงเกี่ยวกับ
หนอนตัวแบนนิวกินี เช่น การเป็นพาหะของโรค พื้นที่แพร่กระจาย ผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศ เป็นต้น เพื่อประโยชน์
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนตัวแบนนิวกินีต่อไป

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๔๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้
๑. ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การให้ ก ระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แนวทาง
การดาเนินงานของสมาคมกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีคุณภาพ และให้ มีกระบวนการ
คัดเลือกผู้มีศักยภาพและความสามารถในแต่ละประเภทกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ต่อไป นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งส่งเสริมให้มีนักกีฬาประเภทต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬา
ในประเภทกีฬาที่ประเทศไทยยังไม่มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหรือที่ยังไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
เท่าที่ควร และให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาสนับสนุนให้เหล่าทัพต่าง ๆ คัดเลือกกาลังพลในสังกัดที่มีความพร้อมและมีรูปร่าง
เหมาะสมมาฝึกฝนกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติในอนาคตต่อไป
๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้ อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวาง
ผังเมืองในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศในระยะต่อไป โดยให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน นั้น ให้กระทรวง
คมนาคม (สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แผนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระจายความเจริญจากพื้นที่ชั้นในไปสู่พื้นที่รอบนอกของจั งหวัด
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดวางผังเมืองดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬาในปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยปีการศึกษา ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดห้องเรียนกีฬา ๓ โรงเรียน ๓ จังหวัด โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในชนิดกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลหญิง
ปัจจุบันมีนักเรียนรุ่นที่ ๑ จานวน ๒๐๐ คน และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่มเติม จานวน ๖ โรงเรียน ๕ จังหวัด
โดยเปิดรับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปัจจุบันมีนักเรียนในรุ่นที่ ๒ จานวน ๔๔๑ คน
๒. ผลการแข่งขันของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ที่สาคัญ เช่น ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน
ชิงชนะเลิศระดับประเทศรายการ OBEC MONO CHAMPION CUP 2017 เป็นต้น และผลงานของนักเรียนรายบุคคลในโครงการ
ห้องเรียนกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมชาติ มีนักเรียนเป็นตัวแทนทีมชาติ จานวน ๓ คน
๓. กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ าได้ร่วมกันดาเนินโครงการตามข้อกาหนดในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา (MOU) โดยเปิดห้องเรียนได้ครบถ้วนในจังหวัดที่มีสถาบันการพลศึกษาตั้งอยู่ แต่
ไม่มีโรงเรียนกีฬา จานวน ๙ โรงเรียน ใน ๘ จังหวัด และได้จัดทาบันทึกข้อตกลงให้นักเรียนที่จะสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโครงการห้องเรียนกีฬาดังกล่าว รุ่นที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันการพลศึกษา
ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๕.๖ ป้ องกั นและแก้ ปั ญหาการตั้ งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และปั ญหาด้ านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และสาธารณสุข
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๘

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การเสนอความเห็ น การขอจั ดตั้ ง ทุ น หมุ น เวีย นของคณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทุ น หมุ น เวีย น (กองทุ น
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีข้อสังเกตว่า (๑) เงินอุดหนุน
ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ควรให้กองทุนฯ เสนอขอรับการจัดสรรตามความจาเป็นต่อไป และเป็นไปตามกาลังเงินของแผ่นดิน
(๒) ควรกาหนดให้มีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบตามร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... (๓) ควรกาหนดให้กองทุนฯ เข้าสู่กระบวนการประเมินผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (๔) ควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายและหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรเงินสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนกับการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นของรัฐ และ (๕) การกาหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังควรกาหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ เห็ น ชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุน ประชารัฐ เพื่ อ เศรษฐกิ จฐานรากและสังคม โดยมี ข้ อสังเกตว่า
คณะกรรมการกองทุนฯ ควรกากับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนในภาวะลาบากให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลัง (สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ งบประมาณ จานวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จาวน ๘๙๗,๗๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๖
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๖๗ (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ ๓๐.๒๙) จาแนกเป็นรายจ่ายประจา จานวน ๒,๒๔๐,๒๑๙ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๘๑๐,๕๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๘ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๑๘ (เป้าหมายรายจ่ายประจาร้อยละ
๓๓.๐๐) และรายจ่ายลงทุน จานวน ๖๕๙,๗๘๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๒๕๓,๑๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๗
และเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๘๗,๑๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๑ ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๙๐ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ ๒๑.๑๑) ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด
๒. ให้ ส านั ก งบประมาณได้ รับ การยกเว้ น การปฏิบั ติ ต ามมติค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ มและปฏิ ทิ นงบประมาณรายจ่า ยเพิ่ มเติ ม ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนโยบายสาคัญของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเฉพาะโครงการ/รายการที่มีความพร้อมสามารถดาเนินการภายในปีงบประมาณ
๑.๒ เห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๓ อนุมัติให้คาของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี
๑.๔ อนุมัติในหลักการให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... เป็นเรื่องด่วนและแจ้งผลการพิจารณาให้สานักงบประมาณทราบโดยตรง
เพื่อให้สานักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติฯ และเอกสารงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็ นชอบ
ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้ ส านั ก งบประมาณได้ รับ การยกเว้ น การปฏิบั ติ ต ามมติค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ แนวทางการจัดทาและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๓ การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ให้ ส านั ก งบประมาณได้ รับ การยกเว้ น การปฏิบั ติ ต ามมติค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สาหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน
๑,๐๐๐ ล้านบาท ในทุกงบรายจ่าย ซึ่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผลการประกวดราคาแล้ว แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
หรืออยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ หากมีความพร้อมสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ก็เห็นควรให้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ โดยขอให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการก่อหนี้ผูกพัน ส่งสานักงบประมาณภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้รายงาน
รองนายกรัฐมนตรีที่กากับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลแผนงานบูรณาการทราบ
ด้วย

๕๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑.๒ สาหรับรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาทบทวน
แล้วเห็นว่าหมดความจาเป็น หรือมีลาดับความสาคัญลดลง หรือไม่สามารถดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว
ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่
กรณี โดยดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณานาไปช่วยเหลือ
เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบ
อันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่หากหน่วยงานใดไม่ไ ด้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม
หรือได้ดาเนินการแก้ไขบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้พิจารณาดาเนินการตามภารกิจและอานาจหน้าที่โดยคานึงถึง
แผนการปฏิรูปประเทศ การแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ หรือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบริหารเพื่อ
รองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และแผนงานการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๑.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกากับดูแลหน่วยงาน
ในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด รวมทั้ง
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว
๒. ให้ ส านั ก งบประมาณได้ รับ การยกเว้ น การปฏิบั ติ ต ามมติค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่ จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานแล ะสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนด
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ
เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อ ผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ
การค้าและบริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจาเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูล
นานาชาติ (International Bidding) ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ
ให้เร่งรัดการดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง
โครงการพัฒนาท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาต รการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๕๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผนการ
ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่ วมกั บกระทรวงพาณิ ชย์และหน่วยงานที่ เกี่ย วข้ อ ง
พิจารณากาหนดแนวทาง มาตรการในการดาเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ
๑.๒ ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่ งประเทศไทย) เร่ งรั ด การดาเนิ น การรวบรวมปริมาณ
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และดาเนินการต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
นาเข้าสินค้าที่หลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่ว ยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทาหน้าที่
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทยในต่างประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดทาเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น
เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับการขับเคลื่อนการดาเนิน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ดาเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ
มาเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการดาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการด้วย
๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล โดยให้ความสาคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ความมั่นคงหรือเรื่องที่มีชั้นความลับ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดทาแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน นั้น
๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมดาเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน
๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานที่ จอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพิ่มพื้นที่
สาหรับจอดรถยนต์และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจร
เป็นจานวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานที่ราชการ สถานศึกษา เป็นต้น

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ
เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบ
๕๔
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แปลงใหญ่ เช่ น พิ จ ารณาก าหนดมาตรการให้ ภ าคเอกชนส่ งเสริ ม การเพาะปลูก พื ชและรั บ ซื้ อผลผลิ ตจากพื ช นั้นโดยมี
การประกันราคาขั้นต่า เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับ
อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่ าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานา ชาติ
(International Bidding) ทั้ งนี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสู ง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
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๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผนการ
ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่ วมกั บกระทรวงพาณิ ชย์และหน่วยงานที่ เกี่ย วข้ อ ง
พิจารณากาหนดแนวทาง มาตรการในการดาเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่งประเทศไทย) เร่งรัดการดาเนินการรวบรวมปริม าณ
ความต้ อ งการใช้ ย างพาราของส่ วนราชการให้ ค รบถ้ วนภายในเดื อ นมกราคม ๒๕๖๑ และดาเนิ น การต่ อ ไปให้ เ กิ ด ผล
เป็นรูปธรรมภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
นาเข้าสินค้าที่หลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทาหน้าที่
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทยในต่างประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดทาเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น
เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับการขับเคลื่อนการดาเนิน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ดาเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ
มาเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการดาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานั กงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการด้วย
๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล โดยให้ความสาคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ความมั่นคงหรือเรื่องที่มีชั้นความลับ
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดทาแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน นั้น
๕๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมดาเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน
๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพิ่มพื้นที่สาหรับจอดรถยนต์
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจรเป็นจานวนมาก เช่น
ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานที่ราชการ สถานศึกษา เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการดาเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือ
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการติดตามและตรวจสอบการดาเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือ
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๐
(ยกเว้นภาคใต้ดาเนินการตรวจสอบช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์โครงการ การป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การยื่นขอสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อของโครงการ
การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงคุณภาพข้าว ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร). กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เช่น การช่วยเหลือให้เกษตรกร
รายย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าว และการเร่งรัดโอนเงินช่วยเหลือ
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร รวมทั้งความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สานักงบประมาณ และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพ าะในส่วนของ
การประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรทราบอย่ างถูกต้ องและทั่ วถึ ง การดาเนินโครงการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ต่า ง ๆ
ให้เพียงพอ เช่น ลานตากข้าว ยุ้งฉาง และเครื่องอบลดความชื้น เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการได้
มากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดียิ่งขึ้นด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙
และปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดาเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ตามที่
คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกได้ตรวจสอบและอนุมัติเงินชดเชยดอกเบี้ยแล้ว
จานวนรวมทั้งสิ้น ๑๐๗,๒๕๑,๒๙๕.๙๙ บาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
การคลังและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้เร่งจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณชดเชย
ให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเก็บสต็อกแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ
หากรัฐบาลมีโครงการในลักษณะเดียวกันในอนาคต นอกจากนี้ ควรทาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการตัดสินใจและวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแนวทางการดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้มีสถานที่เก็บสต็อกสินค้าเกษตร
เช่น ไซโล เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการนาผลผลิตมาเก็บรักษาเพื่อชะลอการขายในช่วงที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
โดยให้พิจารณาดาเนินการในพื้นที่ที่ยังไม่มีสถานที่เก็บสต็อกสินค้าเกษตรในลักษณะดังกล่าวเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้พิจารณาสนับสนุน
ให้เกษตรกรภายในชุมชน หรือสถาบันเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนจัดสร้างสถานที่เก็บสต็อกสินค้าเกษตรด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สาหรับปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๓ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ใ นหลัก การร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่ อ ง การน าข้ า วโพดที่ ใ ช้ เป็ นวั ต ถุดิ บอาหารสัต ว์เข้ามา
ในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สาหรับปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๓ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนาเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร สาหรับ ปี ๒๕๖๑ ถึงปี
๒๕๖๓ ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน [ASEAN Free Trade Area (AFTA)] เพื่อประกอบ การใช้สิทธิพิเศษทางด้าน
ภาษีศุลกากร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรระบุบทอาศัยอานาจเป็น “อาศัย
อานาจตามความใน (๕) และ (๖) ของมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒” เพื่อให้การระบุบทอาศัยอานาจเป็นไปโดยชัดเจนและครบถ้วน และตัดวันใช้บังคับในร่างข้อ ๒
นอกจากนี้ การกาหนดมาตรการต่าง ๆ ในร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ เช่น การกาหนดช่วงเวลานาเข้าสาหรับผู้นาเข้าทั่ วไป
ต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน [ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)] และพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงอุ ตสาหกรรมและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกากับดูแลการปฏิบัติตามร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของสินค้า รวมทั้งควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ นโยบายการนาเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ที่กาหนดระยะเวลานาเข้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -สิงหาคม ของแต่ละปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
เพื่อให้ผู้ประกอบการนาเข้าสินค้าได้ทันตามกฎหมายกาหนดและได้รับประโยชน์สูงสุดตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๕๘
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๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตั วเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ
เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานาชาติ
(International Bidding) ทั้ งนี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึ กษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมี รายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
กองบริหารงานสารสนเทศ
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๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผนการ
ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสาหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ดาเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คานึงถึงประเด็นด้านความมั่นคง
ด้วย นั้น ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ด้วย ทั้งนี้ ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป
๑.๒ ให้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดทาความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่ งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมดาเนินการ
และไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อนาไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
ต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มี ความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
ดาเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ
๖๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจัดทาฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็น
ปัจจุบันและกาหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาทางานในภาคราชการ
หรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ น ายกรัฐ มนตรีได้มีข้ อ สั่งการให้ สานั ก งานรั ฐบาลอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) ขั บ เคลื่อน
การด าเนิ น งานในเรื่ อ งการจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) และศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop Service) ให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ( Government Data Center)
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นาข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ
ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดทาเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน
๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้คานึงถึงความสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย
๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่
ที่แนวเขตที่ดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย
มีโอกาสร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติ ดตามสถานการณ์ดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึง
การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้า และการจัดทาแก้มลิง
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงานเพื่อดาเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การกาหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระทาผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยงาน ก่อนนาส่วนที่เหลือส่งคลังเป็น รายได้
แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖.๙ ปฏิ รู ปโครงสร้ างราคาเชื้ อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้ อ มกั บร่ วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนิ น การตามแผนงานเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า อากาศเป็ น สายไฟฟ้ า ใต้ ดิน ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖
(ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑. ผลการดาเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็ นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ (ฉบับ
ปรับปรุง) ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ภาพรวมของการดาเนินการตามแผนงานฯ ระยะทางรวม ๒๕.๒ กิโลเมตร ดาเนินการไปแล้ว
๓.๙ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕
๒. แผนการดาเนินงานในระยะต่อไป จะมีการติดตามและเร่งรัดการดาเนินการตามแผนงานฯ ให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กาหนด ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๐ จานวน ๔๘๐.๕๖ ล้านบาท ปัจจุบัน
เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒๕๑.๐๒ ล้านบาท และคาดว่าจะเร่งรัดการเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกาหนดราคาโอน
ระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกาหนด
ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)] โดยกาหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี
เงินได้นิติบุคคล สาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้
มีการถ่ายโอนกาไรระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรที่พึงเสีย ของกระทรวงการคลัง ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว โดยมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประสานกับกระทรวงการคลัง แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่ จ ะดาเนิ น การเพื่ อ กิ จ การขนส่ ง มวลชน เพื่ อ ดาเนิ น โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ วง ช่ วงเตาปู น -ราษฎร์ บู ร ณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม ๒ ฉบับ เพื่อกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อดาเนินกิจการ
รถไฟฟ้า ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า สถานที่จอดรถสาหรับผู้โดยสาร และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจการรถไฟฟ้า และเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และ
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๖๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดาเนินการเพื่ อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขต
บางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
วัฒนธรรม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งรัดจัดทารายงานชี้แจงเพิ่มเติมและดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ รวมทั้งในการกาหนดบริเวณที่ที่จะเวนคืนและดาเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชนตามร่างพระราช
กฤษฎีกาทั้ง ๒ ฉบับ ควรคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโบราณสถาน ทั้งโบราณสถานที่อยู่เหนือพื้นดิน และโบราณสถานที่อยู่
ในบนแนวเส้นทางหรือใกล้เคียงกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ และอาคารที่ก่อสร้างเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการดาเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการโครงการได้ทันทีเมื่อการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการและ
ผู้ ควบคุ มเรื อที่ ท าให้ เกิ ดอุบั ติเหตุ การสั ญจรทางน้า รวมทั้ งพิ จารณาแก้ ไข ปรั บปรุ ง กฎระเบี ยบที่ เกี่ยวข้องกับการเดิ นเรือ
ในน่านน้าไทยให้มีความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการกากับดูแลผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรืออย่าง
เคร่งครัด การปรับปรุงบทลงโทษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการพิจารณาการออกใบอนุญาตให้กับเจ้าของเรือ
และผู้ ควบคุ มเรื ออย่ างเข้ มงวด ตลอดจนการปลู ก จิ ตส านึก ทุ กภาคส่วนทั้ ง ผู้ ป ระกอบการ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ และประชาชน
ผู้ใช้บริการในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาดาเนินการให้ครอบคลุมถึงกรณีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือโดยสารและ
เรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น เรือสปีดโบ็ต เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น และให้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการเรื่องนี้
ให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย
๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ดาเนินการตรวจสอบและกากับดูแลการกาหนดราคาจาหน่ายสินค้าและ
อาหารของร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยานทุกแห่งให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อ รวมถึงให้พิจารณาดาเนินการจัด
ให้มีร้านค้าที่เป็นทางเลือกสาหรับผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน ให้สามารถเลือกซื้อสินค้าและอาหารในราคาที่ย่อมเยากว่าได้
๒. ด้ า นสั งคม ให้ ก ระทรวงการคลั งเป็ น หน่ ว ยงานหลัก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการกาหนดมาตรการส่งเสริม
และจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาดาเนินกิจการต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย เช่น การให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคเอกชนที่ประกอบการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้
๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน
ของสมาคมกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีคุณภาพ และให้มีกระบวนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพ
และความสามารถในแต่ละประเภทกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติต่อไป นั้น ให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเร่งส่งเสริมให้มีนักกีฬาประเภทต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาในประเภทกี ฬาที่ประเทศไทย
ยังไม่มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน หรือที่ยังไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันในระดับนานาชาติเท่าที่ควร และให้กระทรวงกลาโหม
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

พิจารณาสนับสนุนให้เหล่าทัพต่าง ๆ คัดเลือกกาลังพลในสังกัดที่มีความพร้อมและมีรูปร่างเหมาะสมมาฝึกฝนกีฬาประเภทต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติในอนาคตต่อไป
๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวาง
ผังเมืองในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
การรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศในระยะต่อไป โดยให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน นัน้
ให้กระทรวงคมนาคม (สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแผนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระจายความเจริญจากพื้นที่ชั้นในไปสู่พื้นที่
รอบนอกของจังหวัดต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดวางผังเมืองดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นรถไฟระหว่ า งไทย-จี น ครั้ ง ที่ ๑๗-๒๒ ภายใต้ บั น ทึ ก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่ว มเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๑๗-๒๒
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๕ มีสาระสาคัญเป็นการหารือร่วมกันเพื่อให้การดาเนินโครงการฯ แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการ เช่น การว่าจ้างฝ่ายจีน
ในร่างสัญญา ๒.๑ (การออกแบบรายละเอียด) ร่างสัญญา ๒.๒ (ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง) และร่างสัญญา ๒.๓ (งานระบบราง
ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร) กรอบวงเงินและแนวทางการก่อสร้างโครงการความ
ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน การอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกของไทย และการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น
และเพื่อให้เป็นไปตามโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่ อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑
ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖
สายบางปะอิน -นครราชสีมา เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน และร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นกรณีที่มี
ความจาเป็นโดยเร่งด่วน รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ (๑) ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน และ (๒) ร่างประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้การเวนคืนอสังหาริม ทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิ เ ศษ
หมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา และการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่กาญจนบุรี เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอานาจวางเงิน
ค่าทดแทนเพื่อเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและส่งมอบพื้นที่เพื่อสร้างทางหลวงทั้ง ๒ สายดังกล่าวได้ทัน
ตามเวลาที่กาหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง

๖๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินบัญชี (การเคหะแห่งชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท
ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ครบกาหนดวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีกระทรวงการคลัง
ค้าประกัน ซี่งเป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจนถึงวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสารองวงเงินไว้สาหรับกรณีที่มีความจาเป็นและขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่ง และ
เพื่อมิให้การดาเนินงานต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงักลง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กคช. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเบิกจ่ายเงิ นกู้ดังกล่าวเท่าที่จาเป็นและสอดคล้องกับ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งให้ใช้จ่ายตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและจาเป็นเท่ านั้น
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกอบด้วย ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) รายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
(๒) แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ (๓) การแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย (๔) การขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัท
ในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (PEA Encom) เพื่อดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สาหรับพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล และ (๕) หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ พนักงาน
และลู ก จ้ า งของบริษั ท ลูก ที่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารก ากั บดู แลของรัฐ วิ สาหกิ จ ที่ เป็ น ผู้ถื อ หุ้น และมอบหมายผู้ที่ มี ส่ว นเกี่ ยวข้ อ งต่ าง ๆ
ดาเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดังกล่าวต่อไป ตามที่ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยประสานกระทรวงการคลังเกี่ยวกับกระบวนการเพิ่มทุน
อย่างใกล้ชิดและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้า และให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดาเนินการแนวทางต่าง ๆ
ในการจัดตั้งบริษัทลูกตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกาหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มเปิดให้บริการ รวมทั้งพิจารณากาหนด
ผู้มีอานาจหน้าที่ในการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนและเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. เพื่อให้การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ให้รัฐวิสาหกิจ
ทั้ง ๗ แห่ง ดาเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้กระทรวงที่กากับการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวกากับ ติดตาม และเร่งรัดการดาเนินการของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้จัดทาแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวที่สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรและการจัดทาแผนปฏิบัติการ
รายปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการลงทุนและการขอกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของการประปาส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับเปลี่ยนแหล่งเงินการลงทุน
จากแหล่งเงินรายได้เป็นแหล่งเงินกู้ในประเทศทดแทนในโครงการลงทุนภายใต้งบลงทุน จานวน ๕ โครงการ วงเงิน ๒,๙๒๓.๙๑๓
ล้านบาท และให้ กปภ. พิจารณาใช้เงินรายได้เพื่อลงทุนโครงการย่อยภายใต้งบดาเนินงานปกติ จานวน ๗ โครงการ เป็นลาดับแรก
หาก กปภ. จาเป็นต้องกู้เงิน ให้ดาเนินการกู้เงินเป็นรายปีตามความจาเป็น โดยต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกู้เงินและได้รับ
การบรรจุวงเงินในแผนบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ นอกจากนี้ ให้ กปภ. กู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ
Credit Line จานวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กปภ. จะกู้เงินได้ต่อเมื่อ กปภ. ได้รับอนุมัติการกู้เงินจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
๒. ให้ กปภ. รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ กปภ. เบิกจ่ายเงินกู้เท่าที่จาเป็น โดยให้สอดคล้องกับความพร้อมและความก้าวหน้าของโครงการ
รวมทั้งพิจารณาเครื่องมือเงินกู้ที่สอดคล้องกับการใช้เงินเพื่อลดต้นทุนการกู้เงิน และ ควรหารือปัญ หาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินงานที่ทาให้ กปภ. มีความไม่แน่นอนทางรายได้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขนอกเหนือจาก
การปรับเปลี่ยนแหล่งเงินลงทุนโครงการจากเงินรายได้เป็นเงินกู้เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ กปภ. ควรเร่งรัดดาเนินการลงทุ น
ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะการลงทุน
โครงการ เนื่องจากหลายโครงการใกล้ครบกาหนดระยะเวลาในการลงทุนแล้ว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์กู้เงินโดยการออกพันธบัตรวงเงินรวมไม่เกิน ๓๓,๒๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑
แบ่งเป็น (๑) การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรใหม่ จานวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้กาหนดไว้ในแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและ
การปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
และ (๒) การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อ Roll-over จานวน ๑๘,๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นกรอบวงเงินการออกพันธบัตรเพื่อ
ทดแทนพันธบัตรเดิมที่มีอายุครบกาหนด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกับการให้สินเชื่อ
ระยะยาวเพื่อเพิ่มสัดส่วนการระดมทุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์จากเงินฝากระยะยาว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์) อย่างเคร่งครัด
๒. ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) รับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรจัดทาแผน
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากปัญหาความไม่สัมพันธ์กันระหว่างอายุของสินทรัพย์และหนี้สินและความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยในการดารงเงินรับฝาก รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงิน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระ
งบประมาณในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสานักงานธนานุเคราะห์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๕๐๐ ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสานักงานธนานุเคราะห์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน
๕๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้รับ
ความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้มีการจัด ทา
แผนการบริหารความเสี่ยง มีการวางแผนการเงินล่วงหน้า และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิ ทธิภาพ
ตลอดจนจัดทาแผนการบริหารจัดการการกู้เงินให้สอดคล้องกับการดาเนินกิจการและสภาพคล่องทางการเงินของสานักงาน
ธนานุเคราะห์ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๖๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การปรับเปลี่ยนเครื่องมือการกู้เงินในโครงการลงทุนที่ใช้แหล่งเงินกู้ของการประปาส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับเปลี่ยนเครื่องมือการกู้เงินจากเดิมเงินกู้ภายในประเทศ
(พันธบัตร) เป็นเงินกู้ภายในประเทศ จานวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาจันทบุรี กปภ. สาขาภูเก็ต
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ. สาขาสุรินทร์ และ กปภ. สาขาเชียงใหม่ ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทาให้ กปภ. มีความคล่องตัวในการเลือก
เครื่องมือการกู้เงินได้เ หมาะสมมากขึ้น เช่น การกู้เงินในรูปแบบ Term Loan ที่ กปภ. สามารถกาหนดเงื่อนไขทยอยเบิ กจ่าย
ตามความก้าวหน้าโครงการได้ และจะส่งผลให้ กปภ. สามารถบริหารต้นทุนและความเสี่ยงหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และให้กระทรวงมหาดไทย โดย กปภ. เร่งรัดการดาเนินงานโครงการลงทุนทั้ง ๕ โครงการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการจัดประชุม CIBJO CONGRESS 2017 และ WORLD RUBY FORUM 2017
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดประชุม CIBJO CONGRESS 2017 และ WORLD RUBY FORUM 2017
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ร่วมกับสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (CIBJO) จัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุม CIBJO CONGRESS 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณี
และเครื่องประดับภายในอีก ๕ ปี อีกทั้งช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยกับผู้มีชื่อเสียงและนักลงทุนจากนานาชาติ ส่งเสริมการค้าและการลงทุน
โดยมีประเด็นสาคัญจากการประชุมฯ เช่น อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตลอดห่วงโซ่อุปทานต้องให้ความสาคัญต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการผลิตการค้าที่ยั่งยืน (Sustainability) คุณภาพมาตรฐานสินค้าอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะ
มีค่าจะต้องมีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เป็นต้น
๒. การประชุม WORLD RUBY FORUM 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทับทิมที่ถูกต้องให้ผู้คนทั่วโลก รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความงามของทับทิม ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ ๔ ของโลก
โดยมีประเด็นสาคัญจากการประชุมฯ เช่น ไทยได้รับการยอมรับในฝีมือการปรับปรุงคุณภาพทับทิมให้สวยงามและมีคุณค่าเพิ่มขึ้น
ภาคอุตสาหกรรมอาจสื่อสารคุณค่านี้ไปยังผู้บริโภค รวมถึงนาความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมของคนในแต่ละประเทศมาเชื่อมโยง
เข้ากับทับทิมเพื่อกระตุ้นความต้องการในตลาด เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอให้ พิจ ารณาน าเรื่ อ งเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (ค าสั่ ง หั วหน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑
เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ
การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามที่สานัก
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. ให้ยกเว้นการใช้บังคับ (๑๘) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ เกี่ยวกับ
อานาจของคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจาหน่ายน้าตาลทรายเพื่อใช้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

บริโภคในราชอาณาจักร และกาหนดราคาขายน้าตาลทรายดังกล่าว เฉพาะในส่วนของการกาหนดราคาขายน้าตาลทรายเพื่อใช้
บริโภคในราชอาณาจักรตั้งแต่ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ถึงฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้าตาลทรายให้สอดคล้องกับ
แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงาน ตามที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเสนอ ดังนี้
๑.๑ ปรับปรุงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ครอบคลุมถึงการนาระบบ
ด้านดิจิทัลมาใช้ในกิจการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ โดยจะให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการ
ที่ดาเนินการอยู่เดิม เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยกาหนดวงเงินสูงสุดที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ ๕๐ ของมูลค่า
เครื่องจักรที่นามาปรับปรุง
๑.๒ ปรับปรุงมาตรการให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้ครอบคลุมถึง
การอบรมบุคลากรให้มีทักษะเฉพาะทางที่สูงขึ้น โดยให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมร้อยละ ๒๐๐ ของเงินลงทุน/
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรกาหนดขอบเขตการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องการนาระบบด้านดิจิทัลมาใช้ในกิจการเพื่อยกระดับการบริหาร
จัดการ และการอบรมบุคลากรให้มีทักษะเฉพาะทางที่สูงขึ้น ให้ชัดเจน เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนเกิดความเป็นธรรมและได้
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง ตลอดจนติดตามและประเมินผลมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นรายโครงการ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ
ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้นฯ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้นฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ส่งเสริมการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน โดยจาหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อลด
ภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนภายใต้กิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” รวมทั้งประสานร้านโชวห่วย สหกรณ์ร้านค้า
ของกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
๒. ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างโอกาสทางการต ลาด
พัฒนารูปแบบการนาเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น สมุนไพรไทย เครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านด่านเกวียน ผ้าไหมปักธงชัย ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
๓. ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP โดยพัฒนารูปแบบการตลาดและสร้างโอกาสทาง
การตลาดรูปแบบใหม่ นาเสนอผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์หรือเชิงนวัตกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งจัดงาน
แสดงสินค้าการพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก และกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์

๖๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๔. ส่ งเสริ ม ระบบ e-Commerce ให้ ผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม SME และกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
(OTOP) นาไปใช้ในการขยายช่องทางการตลาด และเข้าสู่ระบบมากขึ้น รวมทั้งสร้างช่องทางการค้าผ่าน Digital platform เช่น
การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติผ่าน Thaitrade.com
๕. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้าไทย โดยมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
การสร้างตราสินค้า การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการไทย การส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อการค้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [มาตรการ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)]
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
[มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)] มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ผู้มีเงินได้
ที่ได้จ่ายเงินลงทุนในหุ้นเพื่อจัด ตั้งหรือเงินลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
สามารถนาเงินลงทุนดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้ว
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อเนื่องกัน
นับแต่วันที่ลงทุนในหุ้นนั้น เว้นแต่ทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้จ่ายไปในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๒.๑ จัดทาแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษี (Tax Structure Plan) เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของกรมสรรพากร ภาษีสรรพสามิต ของกรมสรรพสามิต และภาษีศุลกากร ของกรมศุลกากร มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกัน รวมทั้งจัดทาแผนการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการดาเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้การพัฒนาฐานเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง
ต่อไป
๒.๒ รับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรมีการเผยแพร่รายชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและลั กษณะตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ตลอดจน
สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้ความสาคัญกับการบูรณาการ
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุน (Angel Investor) รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและความเห็นของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินการในระยะต่อไป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องนี้
แล้ว ควรประเมินผลว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวสามารถจูงใจนักลงทุนที่ลงทุน (Angel Investor) ได้มากน้อยเพียงใด เพื่อ
จะได้กาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยให้พิจารณาเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒.๓ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดระบบจดทะเบียนให้กับนักลงทุน (Angel Investor) เพื่อ
สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น รวมทั้งกาหนดแนวทางสร้างการพัฒนา การรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างพื้นฐาน
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนต่าง ๆ ไปยังประชาชนและชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการดาเนินงาน
ตามแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนปรับตัวเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้
เท่ากัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในการลดผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่า
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในการลดผลกระทบจาก
การขึ้นค่าแรงขั้นต่า มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อให้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่าสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

โดยเพิ่มผลิตภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการไปชดเชยภาระค่าแรงที่เพิ่มขึ้น (๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ และ (๓) เพื่อเพิ่ม
สร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
และระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ จานวน ๕๐,๐๐๐ กิจการ/๒๕๐,๐๐๐ คน วงเงินงบประมาณ
๕,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้วงเงินรวม ๕๐๐ ล้านบาท จานวน ๕,๐๐๐ กิจการ/๒๕,๐๐๐ คน ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
๒. สาหรับงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลาดับแรกก่อน โดยดาเนินการ
ตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ หากไม่เพียงพอ เห็นควร
ให้ใช้จ่ายจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐต่อไป ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินมาตรการฯ
และประเมินผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่า หากยังมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ ก็ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น
ควรให้ความสาคัญกับเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจัง ควรเพิ่มเรื่องการสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง และควรให้ความสาคัญกับการกาหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือก SMEs โดยมุ่งเน้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานและได้รับผลกระทบสูงจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่า
เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
๗๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
ในภาพรวม เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและ
สร้ า งการรั บ รู้ แ ก่ ป ระชาชนให้ เ ข้ า ใจถึ ง การด าเนิ น นโยบายด้ า นเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศและเศรษฐกิจฐานรากด้วย
๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ
เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิ จารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานาชาติ
(International Bidding) ทั้ งนี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่ างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรั พยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผนการ
ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชั ดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวต่อเนื่อง ในด้านการใช้จ่าย มูลค่าการส่งออก
สินค้าขยายตัวในเกณฑ์สูงและกระจายตัวมากขึ้นทั้งจานวนสินค้าและตลาดส่งออก ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและดัชนี
การลงทุนภาคเอกชนขยายตั ว เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายรายจ่ ายลงทุน ของรั ฐบาลและการเบิกจ่ ายงบลงทุ นของรั ฐวิส าหกิ จ
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ในด้านการผลิต รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง ในขณะที่ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร รายได้เกษตรกร และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี
อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่า ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
๒. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องตามการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของเครื่องชี้ทาง
เศรษฐกิ จ ในประเทศสาคั ญ ๆ ทั้ งสหรั ฐ อเมริ กา ยู โ รโซน ญี่ ปุ่ น และหลายประเทศในภู มิภาคเอเชี ย ซึ่ งยั งขยายตัวได้ดีตาม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ ในขณะที่เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ๆ ของประเทศจีน
ยังคงมีทิศทางชะลอตัวอย่างช้า ๆ ตามการชะลอตัวของการลงทุนและการส่งออกสอดคล้องกับแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ในช่วงครึ่งปีหลัง

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๐.๕ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกัน ของปีก่ อน (YoY) และขยายตัวร้อยละ ๔.๙ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) ซึ่งเป็นการขยายตัวเป็ น บวก
๗๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ ๔ โดยอุตสาหกรรมสาคัญที่ขยายตัว ได้แก่ สินค้ายางแผ่นและยางแท่ง สินค้าเครื่องยนต์ดีเซล สินค้า
น้ามันปาล์มดิบ สินค้าสับปะรดกระป๋อง ส่ว นการนาเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การนาเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและ
ส่วนประกอบ มีมูลค่า ๑,๖๐๑.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๒๐.๕ (YoY) จากการนาเข้าเครื่องยนต์ เครื่องจักรใช้ใน
การก่อสร้างและส่วนประกอบ สาหรับการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่า ๖,๙๒๖.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตั ว ร้ อ ยละ ๑๓.๘ (YoY) จากการน าเข้ า เคมี ภั ณ ฑ์ เหล็ ก เหล็ ก กล้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว นประกอบเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์
๒. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมคาดว่า
ขยายตัวร้อยละ ๑.๐-๑.๕ (YoY) โดยอุตสาหกรรมสาคัญที่ขยายตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ยางอื่นที่มิใช่ยางรถยนต์ รถยนต์ และชิ้นส่วน
รถยนต์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม และภาพรวมปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม และภาพรวมปี ๒๕๖๐ และแนวโน้ม
ปี ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การส่งออกในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีมูลค่า ๑๙,๗๔๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขยายตัวที่ร้อยละ ๘.๖ (YoY)
โดยมีปัจจัยสนับสนุน ๓ ประการ คือ (๑) การฟื้นตัวของการค้าโลกที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุปสงค์ในหลายสินค้าปรับตัว
ดีขึ้น (๒) ราคาส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโน้มราคาน้ามัน และ (๓) ความสามารถ
ในการเปิดตลาดใหม่และกระจายประเภทสินค้าส่งออกไทยตามแนวทางการส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ ขณะที่
การนาเข้ามีมูลค่า ๒๐,๐๑๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขยายตัวที่ร้อยละ ๑๖.๖ (YoY) ส่งผลให้การค้าขาดดุล ๒๗๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
๒. การส่งออกรายสินค้า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๔
ที่ร้อยละ ๖.๖ จากการส่งออกข้าว ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป
ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๐ ที่ร้อยละ ๑๐ จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง คอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
๓. การส่งออกรายตลาดยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดสาคัญ โดยเฉพาะตลาดเอเชียใต้และตลาดของกลุ่มประเทศ
เครือรัฐเอกราช (The Commonwealth of Independent States : CIS)
๔. ภาพรวมการส่งออกปี ๒๕๖๐ (เดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) มีมูลค่า ๒๓๖,๖๙๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
ขยายตัวที่ร้อยละ ๙.๙ ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ ๖ ปี โดยสินค้าส่งออกที่สาคัญโดยเฉพาะข้าวมีปริมาณส่งออกสู งสุด
เป็นประวัติการณ์ รวมทั้งสิ้น ๑๑.๖ ล้านตัน ขณะที่การส่งออกไปตลาดสาคัญขยายตัวต่อเนื่องเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป อาเซียน และจีน ส่งผลให้ดุลการค้าปี ๒๕๖๐ เกินดุล ๑๓,๙๓๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
๕. แนวโน้มการส่งออกของไทยปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก และทิศทางราคาน้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์โลก อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอน
ของนโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้าหลัก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และปัญหาขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบสรุ ป ผลการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร Workshop on Competitiveness and Inclusive Growth :
Navigating Towards Thailand 4.0 ณ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซี่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ และ World Economic Forum (WEF) จั ด การประชุ ม ฯ ขึ้ น โดยมี
สาระสาคัญเกี่ยวกับ (๑) การวิเคราะห์ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน และการเจริญเติบโต อย่างทั่วถึง โดยผู้แทน
จาก WEF เพื่อให้ไทยทราบจุดอ่อนจุดแข็ง และประเด็นที่ควรปรับปรุง เพื่อนาไปประกอบการกาหนดนโยบาย Thailand 4.0
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

(๒) การประชุมอภิปรายเพื่อ ระบุประเด็นการพัฒนาที่ไทยต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก (๓) การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย
ประเด็นความสามารถในการแข่งขัน ๕ กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาด้านสถาบันเพื่อให้มีธรรมาภิบาล การปรับ/ลดกฎระเบียบเพื่อสร้าง
ความมีประสิทธิภาพของตลาดและสินค้า การสร้างความพร้อมทางเทคโนโลยี การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม
และการพัฒนาทักษะ (๔) การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อยประเด็นด้านการพัฒนาที่ทั่วถึง และ (๕) การอภิปรายด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
การประเมินความสามารถในการแข่งขัน และเกณฑ์ชี้วัดใหม่ของ WEF (GCI 4.0) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
การดาเนินการตามประเด็นในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ๕ ด้าน ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ได้แก่
๒.๑ การพัฒนาด้านสถาบันเพื่อให้มีธรรมาภิบาล (Public Institutions)
๒.๒ การปรับ/ลดกฎระเบียบเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพของตลาดและสินค้า (Product Market Efficiency)
๒.๓ การสร้างความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technological readiness & adoption)
๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม (Innovation capacity)
๒.๕ การพัฒนาทักษะ (Skills) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรของประเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนในประเทศในระยะ ๕-๑๐ ปีข้างหน้า

การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุ มั ติ ก ารจัดสรรงบประมาณรายจ่า ยเพิ่ มเติม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๒,๑๐๕,๙๖๗,๕๖๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ จานวน ๗ โครงการ ซึ่งสานักงบประมาณจะได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ให้กับ ๗ โครงการดังกล่าวต่อไป
สาหรับวงเงินที่เหลืออยู่อีก จานวน ๖,๓๕๒,๖๕๔,๙๐๐ บาท สานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานที่มีความจาเป็นต้อง
ใช้จ่ายงบประมาณตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
๑.๒ รายการงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ดาเนินการ
ตามแนวทางการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ซึ่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐ (๓) กาหนดว่ากรณีวงเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาท
สานักงบประมาณจะเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้อง
นาเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้ ส านั ก งบประมาณได้ รับ การยกเว้ น การปฏิบั ติ ต ามมติค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๗๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส

ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง OECD ทาบทามให้ไทยพิจารณาดารงตาแหน่งประธานร่วมของการประชุม Steering Group Meeting of OECD
Southeast Asia Regional Programme (SEARP) วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้ประเทศไทยรับตาแหน่งเป็นประธานร่วมของการประชุม Steering Group Meeting of OECD Southeast
Asia Regional Programme (SEARP) วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Ministerial Level Steering
Group Meeting of OECD SEARP ในประเทศไทย ในช่วงวาระการเป็นประธานร่วมของประเทศไทย
๒. หากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนิน การให้ถูกต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สานักงบประมาณที่เห็นควรพิจารณาเสนอประเด็นที่มีความสาคัญกับประเทศไทยและอาเซียนที่ สมควรพิจารณาอย่างเร่งด่วน
เช่น สาขาด้านการศึกษาและทักษะ เป็นต้น และหากมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศซึ่งมีงบประมาณรองรับ
ไว้แล้ว จานวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จัดทาแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีรองรับตามความจาเป็นและเหมาะสม
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจาประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกระทรวง
พาณิชย์กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนาโขง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจาประเทศไทย (Memorandum of Understanding on the Cooperation
on Projects of the Mekong-Lancang Cooperation Special Fund) มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
งบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กองทุนพิเศษแม่โขง -ล้านช้าง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (รายสัปดาห์)
ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๕ (วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑)

อย่างสูงสุด และร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง
(Memorandum of Understanding between Ministry of Commerce and Mekong Institute) มีวัตถุประสงค์เพื่ออานวย
ความสะดวกและมีส่วนร่วมในความร่วมมือเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชน รัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น และองค์กร
ภาคประชาสังคม ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๑.๒ อนุมัติให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจร่วมทั้งสองฉบับ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐม นตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รบั จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรจัดทาแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมประเด็น
เศรษฐกิจอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กาหนดไว้เดิม ๕ สาขา ได้แก่ (๑) โครงสร้างพื้นฐาน (๒) ความเชื่อมโยงทางดิจิทัล (๓) การพัฒนา
อุตสาหกรรม (๔) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (๕) พลังงาน เพื่อให้การพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๔. ให้ ก ระทรวงพาณิ ชย์ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจ
ข้ามพรมแดน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อกระชับความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดน มีสาระสาคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ระหว่างประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง ในการพัฒนาความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยประเทศสมาชิกจะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและลดช่องว่างการพัฒนา
ระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และให้มีการประกาศในช่วงการประชุมผู้นากรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เห็นควรผลักดันให้สาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะประเทศสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ได้มี
บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยสู่ความสาเร็จของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. หากมีความจาเป็นต้ องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลั ก การ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้ ก ระทรวงพาณิ ชย์ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง ครังที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ครั้ ง ที่ ๕ (Greater Mekong Subregion Environment Ministers’ Meeting : GMS EMM) จ านวน ๒ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย
(๑) ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลัก ด้านสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ ๓) (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นเอกสาร
ที่กาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในการดาเนินการตามแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมในระยะที่ ๓ (ระยะเสริมสร้างความเข้มแข็ง)
โดยเป็นการกาหนดให้การดาเนินโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
๗๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

สิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงได้ และ (๒) ร่างแถลงการณ์ร่วม
การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๕ เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ท าง
การเมืองร่วมกันของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในการให้คามั่นร่วมกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียว
ที่ครอบคลุมและยั่งยืนตามแนวทางของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งเน้นการเชื่อมโยงแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมกับ
ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและส่งเสริมการดาเนินโครงการของกรอบการลงทุนระดับภูมิภาคที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม
ให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จานวน ๒ ฉบับดังกล่าว ในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๕ ซึ่งมีกาหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จานวน ๒ ฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการได้
โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายนาเสนอ
ประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาและเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๕ ด้วย
๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดศึกษาการจัดการผลกระทบเนื่องมาจากการจัดการความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติข้ามแดน และร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ทัง้ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอย่างจริงจัง ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่
แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครังที่ ๒/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และเห็นชอบผลการพิจารณาและมติของ กนพ. ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนพ. เสนอ ดังนี้
๑.๑ การกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุนและการปรับปรุงเงื่อนไขเสนอการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก กาญจนบุรี นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย มอบหมายให้กรมธนารักษ์ปรับปรุงรายละเอียดการสรรหา
และคัดเลือกผู้ลงทุน รวมทั้งให้กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาทบทวนมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
๑.๒ มาตรการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ
เฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กาญจนบุรี นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย เป็นเวลา ๒ ปี หากมีการลงทุนจริง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินลงทุนในปีที่ ๑ และยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา ๑ ปี หากมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของเงินลงทุนในปีที่ ๒ ของรอบปีที่สัญญาเช่า เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้
สิทธิประโยชน์ภายในปี ๒๕๖๓
๑.๓ การบริ หารจั ดการที่ ดิน ราชพัส ดุที่ ได้ตามค าสั่งหั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘
และ ที่ ๓๔/๒๕๕๙ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (๑) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ดาเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุกับที่ดินเอกชน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเช่าที่ดินราชพัสดุ ชดใช้เงินแทนการแลกเปลี่ยน
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (รายสัปดาห์)
ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๕ (วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑)

ที่ดินราชพัสดุ และเห็นชอบให้กรมศุลกากรใช้ที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒
จังหวัดตาก และ (๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เห็นชอบให้กันที่ดินราชพัสดุ แปลงที่ ๑ บางส่วน เพื่อคงไว้ตามสภาพเดิม
และมอบหมายให้กรมธนารักษ์ดาเนินการเปิดประมูลให้เอกชนเช่าต่อไป
๑.๔ การพิจารณาจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดตั้งโครงการนิยมอุต สาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส โดยมอบหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินความเหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งด้านการเงิน
และเศรษฐศาสตร์ และมอบหมายคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการเสนอแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้ได้มา
ซึ่งทีด่ ินสาหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว
๑.๕ แผนงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติกาหนดจุดเน้นการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อนาไปใช้ประกอบการจัดทา
แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป
๑.๖ แนวทางการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้าน
สิทธิประโยชน์ กาหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน พิจารณากาหนดมาตรการและสิทธิประโยชน์ เพื่อส่งเสริม
การลงทุนตามจุดเน้นการพัฒนาในพื้นที่ ศักยภาพการลงทุ นสูงในพื้ นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษตาก สงขลา สระแก้ว และ
มุกดาหาร รวมทั้งการสนับสนุนการลงทุนของ SMEs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดาเนินงาน รวมถึงเร่งรัดการดาเนิน
โครงการและมาตรการสาคัญใน ๑๐ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้แล้วเสร็จ
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามผลการประชุมฯ โดยให้ดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้ องอย่าง
เคร่งครัด
๓. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและสานักงบประมาณ เช่น การเตรียมความพร้อมตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินงานเพื่อให้ได้มา
ซึ่งที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงเร่งดาเนินการโครงการ/รายการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายแล้ว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๔. มอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนดาเนินการในกิจการที่พักอาศัย
ของแรงงานที่จะเข้าไปทางานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และให้กระทรวงการคลังรายงานความก้าวหน้าในเรื่องนี้ให้ กนพ.
ทราบต่อไปด้วย
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นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ความก้ า วหน้ า มาตรการ Talent Mobility และผลการจั ด งาน Talent Mobility Fair 2017 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้ามาตรการ Talent Mobility และผลการจัดงาน Talent Mobility Fair 2017
ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ความก้าวหน้ามาตรการ Talent Mobility ได้แก่ (๑) การเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการวิจัย โดยมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยภาครัฐต่างได้เคลื่อนย้ายบุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน จานวน ๓๐๐ แห่ง โดยเป็นการปฏิบัติงานด้านการวิจัย
และพัฒนาร้อยละ ๖๑ (๒) การสร้างระบบ Cleaning House เพื่ออานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงบุคลากรของภาครัฐเข้าไป
ช่วยภาคเอกชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกว่า ๒๑ แห่ง (๓) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการกากับกลุ่มโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานตามโครงการ TM เกิดความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น (๔) การพัฒนากลไกและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงาน และขยายผล
การดาเนินงานโครงการ TM ในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น และ
(๕) การจัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center : STC) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดตัง้
STC เพื่อสร้างกลไกให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. ผลการจัดงาน Talent Mobility Fair 2017 เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงได้จัดกิจกรรมการจับคู่
(Matching) ระหว่างนักวิจัยและสถานประกอบการ ซี่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการทา
การวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในสถานประกอบการไทยที่เพิ่มมากขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐ บาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ระยะที่ ๔ จานวน ๑,๕๐๐ ทุน (ต่างประเทศ ๑,๔๐๐ ทุน และในประเทศ ๑๐๐ ทุน)
ระยะเวลาดาเนินการ ๑๕ ปี (ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๗๕) งบประมาณรวม ๑๑,๐๙๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเสนอ และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาความจาเป็นและเหมาะสมในการเพิ่มสัดส่วนการให้ทุน
ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้รับทุนสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย สาหรับงบประมาณที่จะใช้ดาเนินโครงการฯ
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทารายละเอียดแผนการจัดส่งนักเรียนทุนรัฐบาลพร้อมรายละเอียดแผนการใช้จ่ายจริง
โดยเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมในแต่ละปี ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน ก.พ. และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาการศึกษาที่เห็นควรระบุสาขาที่ต้องการส่งเสริมให้ชัดเจน และควรนาผลการดาเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงระบบติดตามการปฏิบัติตามสัญญาของนักเรียนทุนเพื่อป้องกันการผิดสัญญาของนักเรียนทุน รวมทั้งควรระบุรายละเอียด
กองบริหารงานสารสนเทศ
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เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณและระยะเวลาดาเนินงานโครงการฯ ๑๕ ปี ให้ชัดเจน โดยเฉพาะงบประมาณในช่วง ๕ ปีหลัง
นอกจากนี้ ควรพัฒนาผลงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการที่ตอบสนองกับความต้องการของประเทศและพัฒนาต่อยอด
เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิชย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่ งขัน ให้ กับประเทศได้ อย่า งยั่ งยืน ไปพิจารณา
ดาเนินการด้วย
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณากาหนดเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาให้มีความชัดเจนและ
เหมาะสม โดยเน้นให้ผู้รับทุนให้ความสาคัญกับการกลับมาปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐภายหลังจากจบการศึกษา รวมถึง
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่าง ๆ ในการรับทุนการศึกษาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเ ฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะ
จดสิทธิบัตรพันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปัน
สิทธิประโยชน์ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้
มีการนาลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ
เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
๘๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานาชาติ
(International Bidding) ทั้ งนี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผนการ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสาหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ดาเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คานึงถึงประเด็นด้านความมั่นคง
ด้วย นั้น ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ด้วย ทั้งนี้ ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้สานักง านคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจ ารณา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดทาความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
กับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อม
ดาเนินการและไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อนาไปใช้ในทางการแพทย์
อุตสาหกรรมต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
ดาเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจัดทาฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็น
ปัจจุบันและกาหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาทางานในภาคราชการ
หรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ น ายกรัฐ มนตรีได้มีข้ อ สั่งการให้ สานั ก งานรั ฐบาลอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) ขั บ เคลื่อน
การด าเนิ น งานในเรื่ อ งการจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) และศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop Service) ให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นาข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ
ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดทาเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน
๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้คานึงถึงความสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย
๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่
ที่แนวเขตที่ดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๘๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาส
ร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติ ดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ
จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึงการจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้า และการจัดทาแก้มลิงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงาน
เพื่อดาเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การกาหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระทาผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยงาน ก่อนนาส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การดาเนินงานเพื่อนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับภารกิจของหน่วยงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การดาเนินงานเพื่อนานวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของหน่วยงาน โดยกระทรวงวัฒนธรรมดาเนิ นการปรับบทบาทของหน่วยงานเพื่อปฏิรูป
ไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งในระยะแรกขอนาเสนอข้อมูลการดาเนินงานของกรมศิลปากร โดยให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
Internet ในรูปแบบระบบงาน ระบบการสืบค้นข้อมูล และระบบการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชน ผ่าน Web Site แก่ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจโดยทั่วไป จานวน ๖ ระบบ ได้แก่ (๑) ระบบการนาชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครด้วยตนเอง
(Smart Museum) (๒) ระบบศิลปากรออนไลน์ (Silpakorn Online) (๓) ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) (๔) ระบบ
คลังข้อมูลดิจิทัล (Digital) (๕) ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (www.archives.nat.go.th) และ (๖) ระบบภูมิสารสนเทศมรดก
ศิลปวัฒนธรรม (GIS) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาและภาษี เงิ น ได้ นิ ติบุ ค คลส าหรั บ การบริ จ าคให้ แ ก่ กองทุ น วิจั ย พั ฒนา และ
นวัตกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับการบริจาคให้แก่ กองทุนวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม) มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสาหรับการบริจาค
เงินให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยา และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรั บความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสานักงบประมาณ
ที่เห็นควรพิจารณากาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและผู้ประกอบการบริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจไม่กาหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือขยายระยะเวลาเพิ่มมากกว่าปี ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลสามารถหักลดหย่อนได้ ๒ เท่า ซึ่งจะช่วยทาให้มาตรการดังกล่าวนี้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งควรสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรก และรายงานผลการดาเนินการตาม
มาตรการให้คณะรัฐมนตรีทราบ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ นขนาดใหญ่ข องประเทศใช้ ประโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรีย มให้ มีโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม

๘๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๙
การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสาหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ดาเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คานึงถึงประเด็นด้านความมั่นคง
ด้วย นั้น ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ด้วย ทั้งนี้ ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป
๑.๒ ให้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดทาความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมดาเนินการ
และไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อนาไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
ต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
ดาเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจัดทาฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็น
ปัจจุบันและกาหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาทางานในภาคร าชการ
หรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ น ายกรัฐ มนตรีได้มีข้ อ สั่งการให้ สานั ก งานรั ฐบาลอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) ขั บ เคลื่อน
การด าเนิ น งานในเรื่ อ งการจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) และศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop Service) ให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรู ปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นาข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ
ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดทาเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน
๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้คานึงถึงความสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๒.๒ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การให้ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
โดยเฉพาะพื้นที่ที่แนวเขตที่ดิน ได้ข้อยุ ติแล้ว เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่ ง รั ด
การดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาส
ร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติ ดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ
จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึงการจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้า และการจัดทาแก้มลิงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงาน
เพื่อดาเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การกาหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระทาผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยงาน ก่อนนาส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การดาเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจาเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดาเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจาเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. โครงการที่ ได้รับอนุ มัติใ ห้ยกเว้ นมติคณะรัฐ มนตรีและออกหนังสือ อนุญาตท าประโยชน์ ใ นเขตป่ าแล้ว คื อ
โครงการสนับสนุนธุรกิจประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี ตามแนวทางขับเคลื่อนโครงการต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เนื้อที่ ๓ ไร่ โดยศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
และออกหนังสืออนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่า เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังมิได้ออกหนังสืออนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่า
ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา และศูนย์กีฬาและส่งเสริมคุณภาพตาบลน้าน้อย เนื้อที่ ๑๕๑-๑/๗๓ ไร่
(๒) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู ตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล เนื้อที่ ๓.๖ ไร่ (๓) โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองตามะลัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลตามะลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เนื้อที่ ๗.๖๘ ไร่ (๔) โครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๔๕๓ ไร่ และ (๕) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้า
คลอง D2 ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เนื้อที่ ๑๖๕-๓-๖๗ ไร่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เนื่องจากเรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One
Map) ถือเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่จะต้องเร่งดาเนินการเพื่อให้การกาหนดเขตที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ มีความชัดเจนและไม่เกิด
ปัญหาการบุกรุกที่ดิน จึงมีมติให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุงแผนที่ฯ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วภายใน ๖๐ วัน และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๘๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขต
ทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีระยะแตกต่างจากที่กาหนดในนิยามคาว่า “ทะเลชายฝั่ง” ตาม
มาตรา ๕ แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกาหนดให้ “ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักร
นับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการกาหนดเขตทะเลชายฝั่งตามร่างกฎกระทรวง
ฉบับนี้มีผลกระทบต่อเขตพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด และการประกอบอาชีพของประมงพื้นบ้านและ
ประมงพาณิชย์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
ในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ควรที่กรมประมงจะได้เสนอแก้ไขประกาศดังกล่ าวให้สอดคล้องกันด้วย และควรติดตามประเมิน
สถานการณ์ และพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของขอบเขตทะเลชายฝั่งให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ทรัพยากรประมงและสภาพแวดล้อมทางทะเลและกรอบระยะเวลาของการประเมินแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย
นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ที่จะดาเนินการในทุก ๒ ปี รวมทั้งควรติดตามและประเมินผล
การบังคับใช้กฎหมายเพื่ อ ให้เกิด ประโยชน์ใ นการบริหารจัดการทรั พยากรทางทะเลในแต่ละพื้น ที่อย่ างเหมาะสมและยั่ งยื น
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่คณะกรรมการ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ๔ แนวทาง คือ (๑) การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (๒) การป้องกันปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง (๓) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และ (๔) การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
คมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เช่น เร่งการจัดทาแผนแม่บทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะกลาง
ในลักษณะบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแนวทางการปฏิรูประบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
และการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งดาเนินการเชิงรุกในการเผยแพร่แนวทาง
การจัดทางานแผนงาน/โครงการฯ และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานให้คาแนะนาแก่จังหวัด กลุ่มจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทาแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยให้จัดทาเป็นแผนงาน/
โครงการให้มีความชัดเจน จัดลาดับความสาคัญของพื้นที่ที่จะดาเนินการ โดยให้เริ่มดาเนินการในพื้นที่ที่ประชาชนให้ความร่วมมือ
และไม่มีปัญหาข้อคัดค้านใด ๆ ก่อนเป็นลาดับแรก ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าว ให้ส่วนราชการเจ้าของแผนงาน/โครงการพิจารณาดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) ด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ประกอบด้วย (๑) นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบึง บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (๒) กิจกรรมจาเป็นเร่งด่วน และ
(๓) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อ งรับความเห็น ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่
บึงบอระเพ็ด ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการอนุรั กษ์พื้นที่ชุ่มน้า และให้เร่งรัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และ
พัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป สาหรับวงเงินงบประมาณที่จะดาเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็ น ต้ น พิ จ ารณาทบทวน ชะลอยกเลิ กรายการที่ ไม่ส อดคล้อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาตาม
ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ตลอดจนรายการที่มีลาดับความสาคัญลดลง หรือรายการที่ไม่ส่งผลกระทบต่ อภารกิจหลักของ
หน่วยงาน หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากการดาเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไป
ดาเนินการในอันดับแรกก่อน หรือจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. มอบหมายให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการบึงบอระเพ็ด โดยประสานงานกับคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) เพื่อดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้เร่งดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุก การใช้
ประโยชน์เป็นที่ดินทากิน และการเพิ่มพื้นที่เป็นแหล่งกักเก็บน้าของบึงบอระเพ็ด ตามลาดับ
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชน
ได้ทราบอย่างถูกต้อง และทั่วถึงเกี่ยวกับการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของส่วนราชการทั้งที่ได้ดาเนินการ แล้ว อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ และที่จะดาเนินการต่อไป รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และกรมการบริ ห ารการอนุ รั ก ษ์ แ ละการปกป้ อ งธรรมชาติ กระทรวงสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
( MEMORANDUM OF UNDERSTANDING on Cooperation on Protected Areas and Transboundary Biodiversity
Conservation Landscapes Management between Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation,
Ministry of Natural Resources and Environment of the Kingdom of Thailand and General Directorate of
Administration for Nature Conservation and Protection, Ministry of Environment of the Kingdom of Cambodia)
มีสาระสาคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลาย

๘๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูขา โดยจะร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น (๑) การแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างเจ้าหน้าที่ (๒) การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และ (๓) การศึกษาวิจัยร่วม เป็นต้น
๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งกาหนดจะมีการลงนามในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในระหว่าง
การประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ และ
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างถนนหรือกระทากิจกรรมใด ๆ ตามบริเวณชายแดนอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
ตามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ขอให้งดเว้นในพื้นที่ที่ยังไม่มีข้อยุติแน่ชัดว่าเป็นของประเทศไทยหรือของราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อ
ไม่ให้กระทบต่อการรักษาสิทธิในเขตแดนของประเทศไทยในพื้นที่ดังกล่าว ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครั ด
ต่อไปด้วย
๓. กรณีมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัม พันธ์ร ะหว่ างประเทศหรื อ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ
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๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ
เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั นออก (East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานาชาติ
(International Bidding) ทั้ ง นี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะ ดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้ งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิจารณาทบทวนสาขาที่ มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)

๙๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผน
การดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น -สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิด
อุทกภัยและภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิด ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้ าของ
การดาเนินโครงการบริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสาหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ดาเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คานึงถึงประเด็นด้านความมั่นคง
ด้วย นั้น ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ด้วย ทั้งนี้ ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป
๑.๒ ให้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดทาความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่ งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมดาเนินการ
และไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อนาไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
ต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มี ความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
ดาเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจัดทาฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็น
ปัจจุบันและกาหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาทางานในภาคราชการ
หรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ น ายกรัฐ มนตรีได้มีข้ อ สั่งการให้ สานั ก งานรั ฐบาลอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) ขั บ เคลื่อน
การด าเนิ น งานในเรื่ อ งการจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) และศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop Service) ให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ( Government Data Center)
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นาข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดทาเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน
๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้คานึงถึงความสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย
๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่
ที่แนวเขตที่ดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย
มีโอกาสร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติ ดตามสถานการณ์ดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึง
การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้า และการจัดทาแก้มลิง
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงานเพื่อดาเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การกาหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระทาผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยงาน ก่อนนาส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ กันยายน
๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ ได้มีมติข้อตัดสินใจต่าง ๆ ในประเด็นหลักที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอนุสัญญามินามาตะฯ เช่น (๑) การรับรองเอกสารสาคัญซึ่งผ่านการหารือและรับรองชั่วคราว
จากที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลเพื่อการจัดทามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว (๒) แนวทางการจัดทา
รายงานของภาคี (๓) แนวทางการจัดตั้งสานักเลขาธิการถาวรของอนุสัญญามินามาตะฯ (๔) กลไกทางการเงินในส่วนของแผนงาน
พิเศษระหว่างประเทศและกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และ (๕) การกาหนดสถานที่และวันเวลาจัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ
สมัยที่ ๒ เป็นต้น และมีการประชุมระดับสูง (High-level Segment) ภายใต้หัวข้อ “Making Mercury History” ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ดาเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ และนาแนวทางไปปรับใช้ให้สอดรับกับการดาเนินงานภายในประเทศ
รวมทั้งให้หน่วยงานผู้มีอานาจในการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศระดับอนุบัญญัติที่เกี่ ยวข้องกับ (๑) แหล่งอุปทานปรอทและ
การค้าปรอท (๒) ผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอท (๓) กระบวนการผลิตที่เติมปรอท และ (๔) การปลดปล่อย เร่งดาเนินการตามแผนงานและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้แล้วต่อไป

๙๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การเสนอความเห็ น การขอจั ดตั้ ง ทุ น หมุ น เวีย นของคณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทุ น หมุ น เวีย น (กองทุ น
สิ่งแวดล้อม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อสังเกตว่า การเพิ่ม
แหล่งเงินของกองทุนฯ ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๒๓ (๖) ที่กาหนด
ให้ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เงินเพิ่ม ค่าปรับ หรือภาษีอากร ที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นของกองทุนฯ หรือส่งเข้ากองทุนฯ นั้น อาจ
เป็นการกาหนดแหล่งที่มาของเงินไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ที่บัญญัติให้
การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนี ยมเพิ่มขึ้นจากที่กาหนดไว้ในกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
นาไปจ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทามิได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน และ
ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นว่า หากมีการตัดมาตรา ๒๓ (๖) ออกจากร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... อาจส่งผลให้ในอนาคตหากมีกฎหมา ยที่กาหนดให้ส่งค่าธรรมเนียม
ค่าบริการ เงินเพิ่ม ค่าปรับ หรือภาษีอากรเข้ากองทุนฯ อาจไม่มีช่องทางในการเปิดรับเงินดังกล่าวได้ ไปประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและ
เคมีภัณฑ์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงมาตรการการขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันให้ครอบคลุมถึงเคมีภัณฑ์
สารอันตราย และสารพิษ รวมทั้งเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน
และเคมีภัณฑ์ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และ
สานักงานตารวจแห่งชาติที่เห็นควรกาหนดนโยบายและแผนจัดการมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์ของคณะกรรมการ
จัดการมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์ และแผนปฏิบัติการตามร่างระเบียบฯ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และควรกาหนดให้ชัดเจนว่า เมื่อมี มลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์เป็น
สาธารณภัย ผู้มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และอยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น ให้หน่ วยปฏิบัติการและ
หน่วยสนับสนุนที่เป็นหน่วยงานของรัฐปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในโอกาสแรกก่อน และในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป นอกจากนี้ ควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและบุคคลที่อาศัยอยู่ริมน้าได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการมลพิษทางน้าและบารุงรักษาทรัพยากรน้า รวมถึงกาหนดให้มีผู้แทนของเอกชนหรือองค์กรเอกชนเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดมาตรการ
การขจัดคราบน้ามัน น้ามันรั่ว ให้มีประสิทธิภาพ และรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference
on Reducing Marine Debris in ASEAN Region)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN
Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัด
ภูเก็ต โดยที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนสถานภาพและสถานการณ์ของมลภาวะด้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านนโยบาย ความคิดริเริ่ม และการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จในระดับประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน ได้แก่ (๑) สนับสนุนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านนโยบาย โดยกาหนดนโยบายแบบบูรณาการและกรอบแนวทางความร่วมมือข้ามภาคส่วนในการจัดการขยะจาก
แหล่งทั้งบนบกและในทะเล (๒) เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและการริเริ่มต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหามลภาวะขยะทะเลระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และภูมิภาค (๓) เร่งดาเนินการศึกษาเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลสถานภาพและ
ผลกระทบของมลภาวะด้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล
(๔) ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล และ (๕) สร้างความ
ตระหนักรู้และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของขยะทะเล โดยผลสาเร็จจากการประชุมดังกล่าวได้ถูก
นาเสนอในที่ประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๓ ณ สาธารณรัฐเคนยา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐และจะถูก
นาเข้าสู่กระบวนการประชุมของอาเซียนอย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวทั้ง ๕ ข้อ เป็นกรอบการดาเนินงาน
ในแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการกาจัดขยะในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสม เป็นระบบครบวงจร ทั้งที่เป็นขยะต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
ทั้งนี้ หากโครงการ/กิจกรรมใดมีความพร้อมขอให้ เริ่มดาเนินการก่อน และในกรณีที่มีการฝังกลบขยะในพื้นที่แล้ว ให้พิจารณา
ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย เช่น ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้น
จากพลาสติกเนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จาเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อ
สินค้านาถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

๙๔
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นโยบายที่
๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอให้ พิจ ารณานาเรื่ องเข้า ที่ป ระชุมคณะรั ฐมนตรี (ค าสั่ ง หั วหน้า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๕๔/๒๕๖๐
เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่ วมกั บกระทรวงพาณิ ชย์และหน่วยงานที่ เกี่ย วข้ อ ง
พิจารณากาหนดแนวทาง มาตรการในการดาเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ
๑.๒ ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่ งประเทศไทย) เร่ งรั ด การดาเนิ น การรวบรวมปริมาณ
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และดาเนินการต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
นาเข้าสินค้าที่หลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึ กษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทาหน้าที่
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทยในต่างประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดทาเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น
เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับการขับเคลื่อนการดาเนิน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ดาเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจ ากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ
มาเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการดาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการด้วย
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล โดยให้ความสาคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ความมั่นคงหรือเรื่องทีม่ ีชั้นความลับ
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดทาแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน นั้น
๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมดาเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน
๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพิ่มพื้นที่สาหรับจอดรถยนต์
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจรเป็นจานวนมาก เช่น
ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานที่ราชการ สถานศึกษา เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น มลายู และอินโดนีเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น
มลายู และอินโดนีเซีย มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น มลายู และอินโดนีเซีย
เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการทับศัพท์ได้อย่างเหมาะสมและมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของ
ทางราชการ ตามที่สานักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรปรับปรุงถ้อ ยคาในวรรคสองและ
วรรคสามของร่างประกาศฯ ให้ถูกต้องชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางการจัดทาประกาศสานักนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา ในกรณี
ของหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอาหรับ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้สานักงานราชบัณฑิตยสภารับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์
การทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมีการถอดเสียงที่มีข้อกาหนดที่ดีแล้ว อย่างไรก็ตาม สานักงานราชบัณฑิตยสภาอาจหารือกับ สถาบัน
การศึกษาที่เปิดการสอนภาควิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อรับความคิดเห็นเพิ่มเติม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการดาเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกาลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดาเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการกาหนดเส้น
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนามา
กาหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๙๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องดาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ ก่อน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตั วเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย
๑.๕ ให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ก ากั บ ดู แ ลราคาสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ จ าเป็ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สิ น ค้ า
ที่มีผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ตารวจ
เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พิจารณากาหนดแนวทางการให้ค วามช่ วยเหลือข้ าราชการชั้นผู้น้อ ย เช่น การจัดหาผ้าสาหรับ ตั ด เย็ บ
เครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ตารวจ เป็นต้น
๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่
เช่น พิจารณากาหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่า
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
และดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางการเพิ่ มรายได้ด้านการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ เช่ น การส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวชุ มชน การพั ก ผ่อ นแบบโฮมสเตย์
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๑.๘ ให้ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริ ก าร ระบบสาธารณูปโภคพื้ น ฐานต่ าง ๆ โดยอาจพิ จ ารณาความจ าเป็ นและเหมาะสมในการใช้ วิ ธี เ ปิ ดประมูล นานาชาติ
(International Bidding) ทั้ งนี้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งเคร่งครั ด และให้ เ ร่งรัด
การดาเนินโครงการสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการนาลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้คานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การนาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
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๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป
เช่น ร่วมดาเนินการกับภาคเอกชนในการกาหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน กาหนดมาตรการ
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสู ง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่ อ กลั บไปทางานในภู มิลาเนาของตนเอง เพื่ อให้
คนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร
๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
๒.๒.๖ การจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานทา
และรายได้ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนามาใช้ในการกาจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้นาโครงการที่เกี่ยวข้ องมาบูรณาการและจัดทาเป็นแผนการ
ดาเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการน้าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสาหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ดาเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คานึงถึงประเด็นด้านความมั่นคง
ด้วย นั้น ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ด้วย ทั้งนี้ ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป
๑.๒ ให้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา
ความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ในการจัดทาความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมดาเนินการ
และไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บ ริสุทธิ์เพื่อนาไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
ต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับ
รางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็น
ฐานข้ อ มู ล ของกลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามสามารถที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นประเทศให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ต่ อ ไปได้ รวมทั้ ง
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด ดาเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุน การศึกษาเพื่อพั ฒนา
๙๘
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ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการ
ดังกล่าว โดยจัดทาฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็นปัจจุบันและกาหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาทางานในภาคราชการหรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อนา
ความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดาเนินการดังกล่า ว
ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ น ายกรัฐ มนตรีได้มีข้ อ สั่งการให้ สานั ก งานรั ฐบาลอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) ขั บ เคลื่อน
การด าเนิ น งานในเรื่ อ งการจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) และศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop Service) ให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ( Government Data Center)
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นาข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
และข้อสั่งการที่ให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ
ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดทาเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน
๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้คานึงถึงความสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย
๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่
ที่แนวเขตที่ดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาส
ร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติ ดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ
จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึงการจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้า และการจัดทาแก้มลิงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงาน
เพื่อดาเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของการกาหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระทาผิดกฎหมายแล้วหักไว้
เพื่อเป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยงาน ก่อนนาส่วนที่เหลือส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เห็นชอบให้ส่วนราชการเชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสาตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าร่วมในกิจกรรมการ
ดาเนินการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เป็นการพัฒนาสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น โดยให้คานึงถึงประโยชน์ ในการสร้างการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ นั้น ในการดาเนิน
กิจกรรมดังกล่าวของส่วนราชการ ให้สอดแทรกเนื้อหาสาระเพื่อสร้างการเรียนรู้ใน ๗ ประเด็นต่อไปนี้ตามความเหมาะสมด้วย
ได้แก่ (๑) การสร้างความสามัคคีปรองดอง (๒) หลักประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และหลักธรรมาภิบาล (๓) กฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรม (๔) ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (๕) การพัฒนาตนเองด้วย
การศึกษาเรียนรู้เพื่อให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง (๖) ดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีความสาคัญในการดาเนินชีวิต และ (๗) การออมและการประกัน
สังคม ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของกิจกรรมเผยแพร่ผลการดาเนินการในแต่ละกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชนให้สาธารณชนได้ทราบ
โดยทั่วกันด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท
๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ที่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการนาไปใช้หรือมีแนวโน้มการนาไปใช้ในทางที่ผิด ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เห็นควรเพิ่มข้อความเพื่อให้สัตวแพทย์ประจาอาคารสัตว์ทดลองที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถครอบครองและใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔
ได้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการนาผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท
พ.ศ. .... (๒) ร่างกฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนวัตถุตารับที่ มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... และ (๓) ร่าง
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตหรือนาเข้าตัวอย่างของวัตถุตารับ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาตการนาผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ทุกประเภท การขึ้นทะเบียนวัตถุตารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ และการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิต
หรือนาเข้าตัวอย่างของวัตถุตารับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การนาผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท พ.ศ. .... ไม่จาเป็นต้องกาหนดให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องสลักหลังสาเนาใบอนุญาตดังกล่าว
และส่ งกลั บ มายังส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น กรมศุล กากรได้มีก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ลใบอนุญาต
ทางอิเล็กทรอนิกส์กั บหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจผ่ านระบบ National Single Window (NSW) ดังกล่าวแล้ว แต่เห็นว่ า
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เพื่อกาหนดให้ค่าธรรมเนียมรายปีจากการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒ ตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันเนื่องมาจากการถ่ายโอนภารกิจในการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรพิจารณาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทารายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแจ้งหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงมหาดไทย สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ ให้มีคุณสมบัติ
๑๐๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยจะต้องคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ความอาวุโสของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายสาคัญของรัฐบาลและการบูรณาการ
การปฏิ บัติ งานที่เ กี่ยวข้ อ ง การเป็ น บุค ลากรของหน่ว ยงานที่ ไม่มีห ลั กสูต รฝึกอบรมในหน่ว ยงานของตนเอง เป็ น ต้ น รวมทั้ง
ให้ระมัดระวังปัญหาการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อาจนาไปสู่การสร้างเครือข่ายเชิงอุปถัมภ์ที่ไม่พึงประสงค์
หรือเป็นช่องทางให้เกิดการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบในการปฏิบัติงานด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจาหน่ายที่ดินและอาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกจากบัญชี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการจาหน่ายที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร จังหวัดปัตตานี ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ออกจากบัญชี จานวนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๐๕๙,๗๔๒.๖๒ บาท เพื่อโอนให้แก่กระทรวงการคลัง
เพื่อศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้
กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องต่อไป สาหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ กนอ. จะสนับสนุนงบประมาณให้ ศอ.บต.
เป็นระยะเวลา ๓ ปี ปีละ ๓ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๙ ล้านบาท ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร (OSS) พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี ระหว่าง ศอ.บต. กับ กนอ. ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ
ต่อ ๆ ไป เห็นควรให้ ศอ.บต. จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
จังหวัดปัตตานี โดยให้พิจารณาสนับสนุนให้เอกชนในพื้นที่เข้ามาลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๖ คณะ/จังหวัด ได้สอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมจานวน ๑,๐๙๑ แผนงาน/โครงการ พบว่า มีโครงการไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จานวน ๓๔๐ โครงการ ซึ่ง ก.ธ.จ. มีมติเป็นข้อเสนอแนะ จานวน ๔๖๐ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดาเนินการแล้ว จานวน ๑๘๑ ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๔
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานของ ก.ธ.จ. ได้แก่ (๑) การประสานงานเพื่อส่งข้อมูลการสอดส่องแผนงาน/
โครงการ หรือเรื่องร้องเรียน (กรณีเร่งด่วน) ระหว่างประธาน เลขานุการ กรรมการ ก.ธ.จ. ในแต่ละคณะ/จังหวัด มีความล่าช้า
ทาให้ขาดความคล่องตัวในการดาเนินงาน (๒) การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมนอกรอบ/ลงพื้นที่สอดส่องของ ก.ธ.จ. มีความล่าช้า
เนื่องจากเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายมีความยุ่งยากและซับซ้อน และ (๓) ก.ธ.จ. ขาดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสอดส่อง
แผนงาน/โครงการ ทาให้การสอดส่องและการให้คาแนะนาแก่หน่วยงานรับตรวจไม่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ รับ ทราบสรุป ผลการประชุ มคณะหัว หน้ าส่ วนราชการระดับ กระทรวงหรือ เที ยบเท่ า ครั้ งที่
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้คณะหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารับไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น (๑) การปรับปรุงกฎหมาย (๒) การปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ (๓) การให้ความสาคัญกับ
การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เป็นต้น เพื่อการติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการของหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จานวน ๒ แห่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ฉบับที่ .. พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๒ ฉบั บ ตามที่ ส านั กงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ ส่งสานั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกั บกรณีที่อ งค์การมหาชนทั้ ง ๒ แห่ง
มีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุ จะต้องนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... มาถือปฏิบัติ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้สานักงาน ก.พ.ร รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ที่เห็นควรกาหนดแนวทางการกาหนดเครื่องแบบขององค์การมหาชนเพื่อให้การกาหนดเครื่องแบบของทุกองค์การมหาชนเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
รายงานการประเมินสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานการประเมิ น ผลองค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ งตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ฉพาะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้องค์การมหาชนรายงานผลการดาเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
และมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมที่เป็นผลลัพธ์ขององค์กร และรับทราบรายงานการประเมินสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมติคณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จานวน ๑๕ แห่ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ๔.๒๙๙๕ คะแนน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย (ค่าคะแนนมากกว่า ๓.๐๐ คะแนนขึ้นไป)
(และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งคะแนนอยู่ที่ ๔.๓๓๙๘ คะแนน) ทั้งนี้ กพม. มีข้อสังเกตว่า องค์การมหาชนควรกาหนด
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร บริบทสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม การแข่ งขันทางธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงควรสะท้อนถึงผลลัพธ์และผลกระทบ
เชิงเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ให้ชัดเจนด้วย
๒. รายงานการประเมิน สกสค. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลคะแนนโดยรวมของ สกสค. อยู่ที่ระดับ
คะแนน ๓.๔๕๘๑ ดีกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ระดับคะแนน ๓.๐ คะแนน) และมีค่าคะแนนสูงกว่าผลการประเมินเฉลี่ยย้อนหลัง
๓ ปีเล็กน้อย (ค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เท่ากับ ๓.๓๗๕๗ คะแนน) ทั้งนี้ กพม. มีข้อสังเกตว่า สกสค. ควรมอบ
หน่วยงานภายในหรือแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการดาเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อผลักดั นให้มีการดาเนินการตามตัวชี้วัดเกิดเป็น
รูปธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ และปรับบทบาทหน้าที่ กระบวนการทางาน
และโครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี
๑๐๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

(นายวิษณุ เครืองาม) เกี่ยวกับชื่อ “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ” โดยให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาความเหมาะสมของชื่อในชั้นการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป และความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงบประมาณ เช่น ควร
ให้คงหลักการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ตามมาตรา ๑๒ (๔) และมาตรา ๑๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบลงทุนของภาครัฐไว้ และหากมีความจาเป็นต้องมอบหมายหรือโอนภารกิจ
ตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น เห็นควรมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
๓. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๔. เห็ น ชอบให้ ย กเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๙ ธั น วาคม ๒๕๔๙ (เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ)
๕. มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของสานักงบประมาณ
และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการ
แบ่งส่วนราชการตามข้อเสนอดังกล่าว ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตามขั้นตอนต่อไป และควรมีการบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการยึดประโยชน์ส่วนรวม และให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานความรู้สมัยใหม่ เพื่อผลักดัน
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการตรวจลงตราสาหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศ (SMART Visa)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบ.นร.) เสนอ
๑.๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ภายใต้การตรวจลงตราประเภท SMART Visa และ
มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ออกประกาศกาหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอ SMART Visa ตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองตามอานาจหน้าที่ ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดกาหนดช่องทางอานวยความสะดวก (Fast Track)
ในการยื่ น ขอใบอนุ ญ าตท างาน (Work Permit) ให้ แ ก่ บุ ต รของผู้ ถื อ SMART Visa ประเภทนั ก ลงทุ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บสู ง และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ต่อไปด้วย
๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีห น้าที่รับรองผู้ประกอบการและกิจการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของ SMART Visa และ
ในอนาคต หากมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะต้องดาเนินการให้มีการรับรองผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และกิจการต่าง ๆ เพิ่มเติม
ให้ สกท. สามารถพิจารณามอบหมายได้ตามความเหมาะสม
๑.๓ เห็ น ชอบร่ า งกฎหมาย จ านวน ๓ ฉบั บ และให้ ส่ งส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๓.๑ (ร่ า ง) ระเบี ย บส านั ก นายกรัฐ มนตรีว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้งศู น ย์ บ ริก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญาตท างาน
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางานมีอานาจครอบคลุมการดาเนินการเกี่ยวกับ SMART
Visa
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑.๓.๒ (ร่ า ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วบางจ าพวกเข้ า มา
ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ สาหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
เริ่มต้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ... พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๓.๓ (ร่าง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักร
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ทั ก ษะสู ง นั ก ลงทุ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บสู ง และผู้ ป ระกอบการวิ สาหกิ จเริ่ม ต้น (SMART Visa) ตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วั น ที่ ...
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๔ เห็นชอบให้เริ่มกระบวนการยื่นคาขอ SMART Visa ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑.๕ เห็ น ชอบกรอบงบประมาณส าหรั บ การด าเนิ น การ SMART Visa ของ สกท. ในปี ๒๕๖๑ ในวงเงิ น
๓๘ ล้านบาท โดยให้ สกท. ทาความตกลงกับสานักงบประมาณต่อไป
๑.๖ เห็นชอบในหลักการการเพิ่มอัตรากาลังคนของ สกท. เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตทางาน
๑.๗ รับทราบขั้นตอนการดาเนินการรับรองคุณสมบัติและการตรวจลงตราประเภท SMART Visa และแผน
ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์การให้บริการของ SMART Visa
๒. ให้ สกท. เร่งรัดสร้างการรับรู้แ ละความเข้าใจเกี่ยวกับ สิท ธิป ระโยชน์ข องผู้ติดตามของผู้ถือ SMART Visa
(คู่สมรสและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย) ให้ถูกต้องและชัดเจนว่า คู่สมรสของผู้ถือ SMART Visa ทุกประเภท และเฉพาะบุตร
ที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปของผู้ถือ SMART Visa ประเภทผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ที่สามารถทางานในประเทศไทยได้โดยไม่ต้อง
ขอใบอนุญาตทางาน แต่ต้องไม่เป็นการทางานในอาชีพและวิชาชีพต้องห้ามตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพ
และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ให้ สกท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงาน ก.พ. ที่ควรมีการติดตาม
และประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงรายงานผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์จาก
การดาเนินแนวทางดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสแรกด้วย สาหรับการจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์วีซ่าและใบอนุญาต
ทางาน ควรจ้างบุคลากรจากภาคเอกชนในระยะแรกไปพลางก่อน หากจาเป็นต้องใช้บุคลากรภาครัฐในระยะต่อไปให้ดาเนินการ
ตามแนวทางที่คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลั งคนภาครัฐกาหนด ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ย วข้ อง
ต่อไปด้วย
๔. ให้ สบ.นร. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มีสาระสาคัญเป็นการ
ปรับปรุงอัตราค่าเช่าบ้านของตุลาการศาลปกครอง โดยกาหนดให้ตุลาการศาลปกครองได้รับค่าเช่าบ้านในอัตราเท่ากับข้าราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรมที่ได้รับเงินเดือนในอัตราที่เทียบเท่ากัน ตามที่ศาลปกครองเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยกาหนดวันใช้บังคับเป็นวันเดียวกับวันใช้บังคับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
๒. มอบหมายให้สานักงานศาลปกครองรับความเห็นของสานักงบประมาณและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐที่เห็นว่า เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ให้สานักงานศาล
ปกครองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ในโอกาสแรกก่อน และจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามขั้นตอนตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป และในโอกาสต่อไปอาจพิจารณานาอัตราค่าเช่าบ้าน
ของตุลาการศาลปกครองไปกาหนดเป็น บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการประเภทอื่น ๆ เพื่อความเป็นเอกภาพและความสะดวกในการปรับปรุงอัตราค่าเช่าบ้าน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๑๐๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
รวมทั้งอานาจหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง
การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากร
ของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. ให้เปลี่ยนชื่อสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่ งชาติ เป็น สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ และให้
ผู้อานวยการสานักงานฯ เป็น เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
๒. ให้ ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งประจ า ของกรมชลประทานและกรมทรั พ ยากรน้ าแห่ งชาติ
มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสานัก งานทรั พยากรน้าแห่ งชาติมีก าหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้ไปรายงานตั ว ต่ อ
เลขาธิการฯ และข้าราชการฯ ผู้ใดประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในอัตรา
ของสานักงานฯ ให้แสดงความจานงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการฯ ภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว
๓. ให้โอนบรรดาหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของส่ว นราชการในกรมชลประทานและ
กรมทรัพยากรน้า ไปเป็นหน้าที่และอานาจของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
๔. ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติดาเนิ นการกาหนดกรอบ
อัตรากาลังข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา รวมจานวน ๒๔๖ อัตรา ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่
วันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติมีผลใช้บังคับ โดยกรอบอัตรากาลังมาจากการตัดโอนข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และอัตรากาลังจากกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้า และเป็นอัตราข้าราชการตั้งใหม่
จานวน ๘๗ อัตรา
๕. ให้นายสาเริง แสงภู่วงค์ พ้นจากตาแหน่งรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และให้ดารงตาแหน่ง
รองเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้าเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้าเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อโอนย้ายองค์การจัดการน้าเสียไปอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยกาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาฯ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
องค์ ก ารจั ด การน้ าเสี ย เพื่ อ ให้ ก ารบู ร ณาการงานด้ า นการจั ด การน้ าเสี ย เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้องค์การจัดการน้าเสียรับความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรรายงานความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ที่กาหนดให้องค์การจัดการน้าเสียซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจทบทวนปรับ
สถานภาพให้เป็นองค์การมหาชน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของ
ส่วนราชการ ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการเชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสาตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าร่วม
ในกิจกรรมการดาเนินการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เป็นการพัฒนาสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไป
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นั้น การดาเนินการดังกล่าวจะจัดทาเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้จิตอาสาไปช่วยงานภาครั ฐและบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย งานด้านการพัฒนา งานช่วยเหลือ
ภัยพิบัติ และงานกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย (๑) ศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ (๒) คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งจะทาหน้าที่สนับสนุนและ
ประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และหน่วยงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ โดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจะทาหน้าที่
ประสานงานระหว่างศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริและคณะกรรมการผู้ประสานงาน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
๒. ให้ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มศักยภาพ
๓. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรายงานความคืบหน้าในการดาเนินโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
ทุกเดือนด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual
Inspection Report : Fiscal Year 2017)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017) ประกอบด้วย ๒ ประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue) คือ (๑) การจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม และ (๒) เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม จากการตรวจติดตามการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดาเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โดย
ดาเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตราย ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะผู้ตรวจราชการ รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาขยะบนบก/น้า/ทะเล อย่างไรก็ดี จากการรายงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการบางประการและยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
๒. ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง การดาเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ร่วมกันให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเร่ง
แก้ไขปัญหา และเร่งรัดให้หน่วยงานสามารถดาเนินการแล้วเสร็จและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด และจากการตรวจติดตาม
การดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในงานตรวจราชการแบบบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้มีการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างจริงจัง สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ สนับสนุนช่องทางการตลาด ปรับปรุงการบริหารจัดการให้รองรับผู้ประกอบการและความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อที่เพิ่มขึ้น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง และสามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล

๑๐๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการ
ในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหา
บุคคลเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน โดยให้พิจารณาในประเด็นความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น การอ้างบทอาศัยอานาจตามมาตรา ๖
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ การกาหนดบทนิยามคาว่า “คณะกรรมการ”
“กรรมการ” และ “สานักงาน” รวมทั้งหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาหรือสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น
และให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก
เป็นกรรมการแข่งขันทางการค้าผ่านสื่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างแพร่หลาย รวมทั้งควรพิจารณาขยายระยะ
เวลาการคัดค้านคุณสมบัติของผู้สมัคร จากที่ได้กาหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงฯ ออกไปเป็นจะต้องดาเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันประกาศรายชื่อผู้สมัคร ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจานวน ของอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในราชการของสานักงาน ปปง.
ตามมาตรา ๔๖/๒ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในชนิด ขนาด และจานวนของอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร
จานวน ๑๐๐ กระบอก และเครื่องกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร จานวน ๓,๐๐๐ นัด ที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(สานักงาน ปปง.) จะจัดซื้อ ตามที่สานักงาน ปปง. เสนอ และให้สานักงาน ปปง. รับความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ย วกับ
การกาหนดมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้มีประสิทธิภาพ และมีการกาหนดจานวนการอนุญาตให้มีอาวุธปืนต่อคนอย่างเหมาะสม
เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ไปดาเนินการต่อไป

๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสาหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ดาเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คานึงถึงประเด็นด้านความมั่นคง
ด้วย นั้น ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ด้วย ทั้งนี้ ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป
๑.๒ ให้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดทาความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมดาเนินการ
และไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อนาไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
ต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
ดาเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจัดทาฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็น
ปัจจุบันและกาหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาทางานในภาคร าชการ
หรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อน
การดาเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นาข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ
ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงาน
จัดทาเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้คานึงถึง
ความสอดคล้ อ งกั บ ข้อ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ ง เช่ น พระราชบั ญญั ติก ารอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุญ าตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการด าเนิ น การ
ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย
๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่
ที่แนวเขตที่ดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาส
ร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติ ดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่า งใกล้ชิด และ
จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึงการจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้า และการจัดทาแก้มลิงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงาน
เพื่อดาเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การกาหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระทาผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยงาน ก่อนนาส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๐๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่ วมกั บกระทรวงพาณิ ชย์และหน่วยงานที่ เกี่ย วข้ อ ง
พิจารณากาหนดแนวทาง มาตรการในการดาเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ
๑.๒ ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่ งประเทศไทย) เร่ งรั ด การดาเนิ น การรวบรวมปริมาณ
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และดาเนินการต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
นาเข้าสินค้าที่หลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทาหน้าที่
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทยในต่างประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่ นายกรั ฐมนตรี ได้ มี ข้ อสั่ งการให้ กระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม [ส านั กงานรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทาง
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดทาเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้
ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการดาเนินการให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว จึงให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ มอบหมายให้ รองนายกรั ฐ มนตรี (พลอากาศเอก ประจิ น จั่ น ตอง) ก ากั บ การขั บ เคลื่อน
การดาเนินนโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ดาเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือ
จากต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการดาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงาน
ผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยี
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ วเตอร์ แ ห่ ง ชาติ (NECTEC) ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ งชาติ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่ เป็นเจ้ าของข้อมูล รับ ผิ ดชอบความถูก ต้ อง ครบถ้วน และความเป็ น
ปัจจุบันของข้อมูล โดยให้ความสาคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูล
ที่เป็นเรื่องความมั่นคงหรือเรื่องที่มีชั้นความลับ
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดทาแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน นั้น
๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมดาเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน
๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพิ่มพื้นที่สาหรับจอดรถยนต์
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจรเป็นจานวนมาก เช่น
ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานที่ราชการ สถานศึกษา เป็นต้น

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่ วมกั บกระทรวงพาณิ ชย์และหน่วยงานที่ เกี่ย วข้ อ ง
พิจารณากาหนดแนวทาง มาตรการในการดาเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ
๑.๒ ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่ งประเทศไทย) เร่ งรั ด การดาเนิ น การรวบรวมปริมาณ
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และดาเนินการต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
น าเข้ า สิ น ค้ า ที่ ห ลี ก เสี่ ย งภาษี เช่ น กากถั่ วเหลื อ ง น้ ามั น ปาล์ ม หรื อ สิ น ค้ า ที่ ผิด กฎหมายเข้ า ประเทศตามแนวชายแดน
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทาหน้าที่
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทยในต่างประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดทาเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น
เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับการขับเคลื่อนการดาเนิน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ดาเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ
มาเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการดาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงานผลการดาเนิ นการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

๑๑๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

(NECTEC) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการด้วย
๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล โดยให้ความสาคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ความมั่นคงหรือเรื่องที่มีชั้นความลับ
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดทาแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน นั้น
๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมดาเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน
๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพิ่มพื้นที่สาหรับจอดรถยนต์
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจรเป็นจานวนมาก เช่น
ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานที่ราชการ สถานศึกษา เป็นต้น

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกันภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณามาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกันภัยของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดยที่ประชุมเห็นว่า ในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
และสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีกลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
การประกันภัยที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยยังได้
ดาเนินมาตรการและนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัยและประชาชน ซึ่งเป็นมาตรการที่นอกเหนือจาก
มาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัยจากรถ การจัดทาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโฆษณาเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณา และการกากับ
ดูแลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้แจ้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการพิจารณาและผลการดาเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวพานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดย (๑) จะบูรณาการ
การทางานร่วมกันเพื่ อ พิจารณาทบทวนและปรั บปรุ งมาตรการ/แนวทางปฏิ บัติเกี่ ยวกับการเข้ าเมื องของคนต่า งด้า วเพื่ อ ให้
การบริหารจัดการและคัดกรองคนเข้าเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (๒) จะจัดทาฐานข้อมูลคนต่างด้าวที่ขออนุญาตพานัก
อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวและจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการคัดกรองคนต่างด้าว
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๑๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ที่จะขออนุญาตพานักอยู่ในราชอาณาจักรไทย และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
นามาตรการดังกล่าวของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณากาหนดระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติการและการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองต่อไป
๑.๒ สาหรับข้อเสนอแนะต่อสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในประเด็นการจัดระเบียบเพื่อควบคุม และ
ตรวจสอบพระภิกษุสงฆ์ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย และการจัดทาฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ต่างชาติ นั้น สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอยู่ระหว่า งรอผลการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒. ให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งรัดการพิจารณามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้
คนต่างด้าวพานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวในประเด็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบเพื่อควบคุมและตรวจสอบพระภิกษุสงฆ์
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย และการจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์
ต่างชาติ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๓. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และสานักงานตรวจคนเข้าเมืองรับความเห็นของสานักงานตารวจ
แห่งชาติและสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นควรนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณากาหนดไว้ในแผนแม่บท
การดาเนินการ ประเด็นเกี่ยวกับการจัดทาฐานข้อมูลคนต่างด้าว การปรับ ปรุงกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองคนต่างด้าว
ที่จะขอพานักอยู่ในราชอาณาจักรไทย และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้
คนต่างด้าวพานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวดังกล่าว ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงาน ป.ป.ช. เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
๑.๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสาคัญกับการประเมิน ITA และนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
๑.๓ ให้หน่วยงานกากับดูแลส่วนราชการพิจารณานาผลการประเมิน ITA ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ
๒. สาหรับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ให้หน่วยงานที่รับการประเมินเข้าร่วมการบูรณาการ
กับสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อปรับปรุงแนวทางและเครื่องมือการประเมินให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนดาเนินการ
ต่อไป
๓. ให้สานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน ก.พ. และสานักงาน ป.ป.ท. เช่น ควร
พิจารณาเกณฑ์การประเมิน ITA ให้สอดคล้องตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับการประเมิน อาทิ เกณฑ์การประเมิน
ITA สาหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบาย และเกณฑ์การประเมิน ITA สาหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในระดับภูมิภาค
และควรมีการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA ที่จะใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบูรณาการประเด็นประเมินที่เป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานมีการประเมินอยู่แล้ว รวมทั้งการนาผลประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานของตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ควรกาหนดเป็นเกณฑ์การประเมินอีกหัวข้อหนึ่ง เพื่อเป็นการเน้นย้า
และกระตุ้นเตือนถึงความสาคัญและทิศทางในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ส าหรั บ ค่าใช้ จ่ ายการด าเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้ นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐที่ รับผิดชอบ
การประเมินใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วตามแผนบู รณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๑๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

จานวน ๑๖,๐๒๔,๗๐๐ บาท และแผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุน
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒๕๑,๒๖๔,๐๐๐ บาท
หากไม่เพียงพอให้หน่วยงานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในโอกาสแรก
ส่วนงบประมาณที่จะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่ อ เสนอขอตั้ งงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ต ามความจ าเป็ น และเหมาะสม และจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในปี ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้บริหารราชการแผ่นดิน
มา ๓ ปี โดยในช่วงปีแรกได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ ไปแล้ว และในปีถั ดมาได้มุ่งวางรากฐานการพัฒนาประเทศตาม
กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นการปฏิรูปประเทศใน ๑๑ ประเด็น และโดยที่รัฐบาลตระหนักว่าการปฏิรูปจะสามารถขับเคลื่อน
อย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมายได้จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้น ปี ๒๕๖๑ จึงเป็นช่วงเวลาที่สาคัญในการ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการปฏิรูปประเทศ
จึงเห็นควรมอบให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งส่วนที่ ได้มาจากคณะกรรมการปฏิรูปในแต่ละด้าน และส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อนาเสนอรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) พิจารณาประกอบการสร้างการรับรู้ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการดาเนินการด้วย
๒. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอเพิ่มเติมว่า การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ในปี ๒๕๖๑ เป็นช่วงเวลาที่จะส่งผ่านไปสู่การปฏิรูปประเทศในเรื่องต่าง ๆ ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนงานของ
หน่วยงานภาครัฐจะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิรูปและทางานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อบูรณาการไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมีข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายสาคัญ แผนการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ และโครงการสาคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ
จะดาเนินการในปี ๒๕๖๑ เพื่อจะได้นาข้อมูลมาบูรณาการและประสานงานเพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนในภาพรวมให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป จึงเห็นควรมอบให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการสอบถามและรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวจากทุกหน่วยงานเพื่อเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาภายในเดือนมกราคมนี้ ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรือ่ ง ความก้าวหน้าการดาเนินการของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินการของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ โดยในคราวประชุมร่วมประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้เห็นชอบผลการทบทวนดังกล่าวร่วมกัน ทั้งนี้ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แจ้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๑๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๒. คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศทั้ ง ๑๑ คณะ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการและด าเนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการปฏิรูปประเ ทศด้านต่าง ๆ ได้เริ่ม
ดาเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
๓. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานและรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดทาเอกสารแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการทั้งสองชุดเพื่อให้
คณะกรรมการในแต่ละด้านสามารถดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม การเบิกจ่าย การดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้จัดการประชุมร่วมของคณะกรรมการทั้ งสองชุด เพื่อให้
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ และการปฏิรูปประเทศไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศฯ ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ความก้าวหน้าการดาเนินการของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินการของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
จัดส่งเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว โดยยืนยันว่าจะจัดทา (ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตามกาหนดเวลาของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน ได้ดาเนินการรับฟังความคิ ดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ประกอบการจัดทา (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ และจัดส่ง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามกาหนดเวลาของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๓ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ระหว่างการดาเนินสรุปและสังเคราะห์
(ร่ า ง) แผนการปฏิรูป ประเทศด้า นต่ าง ๆ เพื่ อ พิ จ ารณาความสอดคล้อ งกับ ร่างยุ ทธศาสตร์ชาติฯ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อมูลประกอบ
การประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการรับฟัง
ความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติในระดับภาค ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในทุ ก ภาคส่ ว นได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ (ร่ า ง) แผนการปฏิ รู ป ประเทศ เพื่ อ ที่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน จะได้นาข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ก่อนนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ในการนา (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ไปประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ดังกล่าว ให้พิจารณาแบ่ง
หมวดหมู่ สาระสาคัญของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศให้เหมาะสมด้วย เช่น แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจ (๒) สังคม
และ (๓) การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยัง่ ยืน ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และ
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป ดังนี้
๑. กาหนดกรอบหลักการในการดาเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
๑.๑ คนไทยรักกัน ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดให้มีการทาสั ญญาประชาคม หรือเรียกอย่างอื่น
ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อรับรู้และปฏิบัติตามร่วมกัน

๑๑๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

สวัสดิการแห่งรัฐ

๑.๒ คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อ

๑.๓ เมืองไทยน่าอยู่ ด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน
๑.๔ วิถีไทยวิถีพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
รวมทั้งเสริมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงอายุ
๑.๕ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี
๑.๖ รู้กลไกการบริหารราชการ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งเรื่องกลไกการบริหารราชการแผ่นดินแต่ละ
ระดับ และการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน
๑.๗ รู้รักประชาธิปไตย ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
๑.๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความสาคัญต่อการเข้าถึงข้อมูล
ที่ถูกต้องผ่านโครงการสาคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
๑.๙ บูรณาการการดาเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร
๒. ให้มีคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนทุกระดับ โดยแต่งตั้ง (๑) คณะอานวยการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทย
สู่ความยั่งยืนระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และ (๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยสู่ความยั่งยืนระดับอาเภอ มีนายอาเภอเป็นประธาน ทั้งนี้ ให้มีทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
ระดับตาบล ประกอบด้วยข้าราชการและหน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อผนึกกาลังจากทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ร่วมกันดาเนินการตามแนวทางประชารัฐ
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเตรียมการจัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ที่นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและวางกรอบการปฏิ บัติร่ วมกั นให้แ ก่ส่ว นราชการ หน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ที่ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ต่อไป
๔. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการในระดับตาบล หมู่บ้าน บูรณาการ
การดาเนินการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนระดับตาบล
เป็นแกนหลัก รวมทั้งสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับด้วย
๕. ให้เริ่มขับเคลื่อนการดาเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการดาเนินการต่อไป

การด าเนิ น การของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและเร่ ง รั ด การด าเนิ น งานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ มีผลงาน
สาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ และ
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์
๒. การปฏิรูปประเทศ ได้แก่ การจัดพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม
การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ การพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ การปฏิรูปเรื่องการสร้างสังคมผู้ประกอบการ การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน และการจัดทาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ (๒) ด้านสังคมจิตวิทยา ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม การสร้างโอกาส
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๑๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

การเข้าถึงบริการของรัฐ (๓) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (๔) ด้านการต่างประเทศ ได้แก่ การสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง
และส่งเสริมบทบาทไทยในประชาคมอาเซียน การเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของนายกรัฐมนตรี และ (๕) ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การส่งเสริมและการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การจัดระบบศูนย์ราชการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีเรื่องเพื่อทราบ จานวน ๒ เรื่อง คือ ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่
ทางานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก และคณะอนุกรรมการจัดงางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค
และเรื่องเพื่อพิจารณา จานวน ๓ เรื่อง ได้ แก่ (๑) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซนซี ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (๒) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการศาลปกครองสูงสุด
(สศป.) (อาคารหลังที่ ๒) และ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อดาเนินการจัดระบบศูนย์ราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธาน กศร. เสนอ

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ครั้งต่อไปในพื้นที่ภาคตะวันออก นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยให้จัดการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตราด และจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี ตามที่
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่
๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในพื้นที่ภาคตะวันออก และกาหนดการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัด
จันทบุรี และจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชา
มอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมฯ ดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ต่อไป ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

๑๑๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

คาสั่งมอบหมายและมอบอานาจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจา
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกรั ฐ มนตรี และเรื่ อ ง ปรั บ ปรุ ง ค าสั่ ง มอบหมายและมอบอ านาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธ าน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๒ ฉบับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแล้ว ตามที่สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
๒. คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๖ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม ๖ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อ งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๒) ร่าง
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๓) ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๔) ร่าง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ (๖) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมกระบวนการสอบสวนการกระทาความผิดของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมการ กาหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการกระทาอันเป็นการต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง โดยสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในครั้งนี้ ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยได้แจ้งความเห็นมายังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้นาความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทยมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมายทั้ง ๖ ฉบับแล้ว รวมทั้งได้มีหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอความเห็นจากสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บการจอดรถในเขตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
ถึงองค์การบริหารส่วนตาบล ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๑๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๓. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควร
พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทารายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้ง
หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้
พิจารณาการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับตามร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและ
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงผลกระทบของประชาชน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามที่กระทรวง
มหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ
๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กทม. ระดับอาเภอ/เขต และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล เพื่อบูรณาการกลไกการขับเคลื่อน
บูรณาการชุดความรู้ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ลงไปในพื้นที่เป้าหมาย
๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอาเภอ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการฯ
และเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง จังหวัด อาเภอ และตาบล
๑.๓ การดาเนินงานโครงการฯ ในระยะต่อไป จะกาหนดประชุมหารือเพื่อวางกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล และกาหนดจัดประชุมมอบนโยบาย
และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ ในต้นเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
๒. ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และสนับสนุนกลไกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกระดับ โดยในการดาเนินโครงการดังกล่าว
ให้คานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้วย
๓. ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ รวมทั้งกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
บูรณาการการทางานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานและเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรี
เป็นระยะ ๆ ด้วย
๔. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] ร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กับการดาเนินการในเรื่อง Big Data
ด้วย เพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม

๑๑๘
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นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานครเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทางในระบบปิดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยทรัพย์
อิ งสิ ท ธิ ตามที่ ก ระทรวงการคลังเสนอ และให้ ส่ งส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จารณา โดยให้ รั บ ข้ อ สั งเกตของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่เห็นควรพิจารณาความเหมาะสมของชื่อร่างและความเกี่ยวเนื่ องเชื่อมโยงกับกฎหมาย
ว่าด้วยเช่าทรัพย์และสัญญาเช่า ซึ่งกฎหมายหลายฉบับระบุอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในการเช่าหรือให้เช่า แต่ไม่ได้ระบุเรื่อง
ทรัพย์อิงสิทธิไว้ และให้พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหาในร่างเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเสนอร่างกฎหมายนี้
ในการทาสัญญาที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ในเรื่องนี้ และความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการนาสิทธิการเช่ามาเป็นหลักประกันการให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิ สามารถทาได้
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่แล้ว และยังมีความไม่ชัดเจนว่า
หากมีการทาสัญญาเช่ากันก่อนแล้วจะนามาจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิได้อีกหรือไม่ แล้วหากจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิไปแล้ว
ผลจะเป็นเช่นไร และควรให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของอสังหาริมทรัพย์ที่จะนามาจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิในด้าน
การใช้ประโยชน์ ขนาดของพื้นที่ และลักษณะของการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อประกอบการกาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะ กรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เกี่ยวกับการสร้างความรับรู้และ
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) และประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
๓. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๑๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง
การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ
การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามที่สานัก
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. ให้ยกเว้นการใช้บังคับ (๑๘) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ เกี่ยวกับ
อานาจของคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจาหน่ายน้าตาลทรายเพื่อใช้
บริโภคในราชอาณาจักร และกาหนดราคาขายน้าตาลทรายดังกล่าว เฉพาะในส่วนของการกาหนดราคาขายน้าตาลทรายเพื่อใช้
บริโภคในราชอาณาจักรตั้งแต่ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ถึงฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้าตาลทรายให้สอดคล้องกับ
แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกรณีที่คู่พิพาทประสงค์จะให้อนุญาโตตุลาการ
และผู้รับมอบอานาจซี่งเป็นคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยได้ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับ กฎหมายว่าด้วยการทางานของ
คนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยให้มีสิทธิปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อบังคับนั้น ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทางานในฐานะผู้เชี่ยวชาญตามตาแหน่งหน้าที่ของตนในกระบวนการอนุญาโตตุลากา ร
ระหว่างประเทศได้ ตามที่สานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณา
ในประเด็นปัญหาและความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับ
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วยว่า การแก้ไขให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติ
นั้น มีความจาเป็นหรือไม่ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคั ญของกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
๓. มอบหมายให้สานักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการรับรองการดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ จะต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมงนอกน่านน้าไทย พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการ (๑) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมงนอกน่านน้าไทย พ.ศ. ....
และ (๒) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมงนอกน่านน้าไทย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ทาการประมงพาณิชย์และการโอนใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้การสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการประมงนอกน่านน้าไทยให้สามารถดาเนินการได้อย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเงื่อนไขผ่อนปรนในการปรับตัว การสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลแหล่งทาการประมงที่มี
๑๒๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ศักยภาพ และการเป็นตัวกลางสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการทาสัญญาและขอใบอนุญาตเข้าไปทาการประมงในรัฐชายฝั่งอื่น
รวมทั้ ง ขยายความร่ ว มมื อ ทางการประมงระหว่ า งรั ฐ บาลของประเทศไทยและรั ฐ ชายฝั่ งอื่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเห็ น ควร
ประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจถึงเอกสาร หลักฐาน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ได้รับทราบอย่าง
ละเอียด และมีกระบวนการติดตามตรวจสอบการทาประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตและบังคับใช้กฎหมายการประมง
อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งจัดระเบียบและควบคุมการทาการประมงพาณิชย์ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาระบบนิเวศน์และทรัพ ยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งได้อย่า งยั่ งยื น
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
การจัดทากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทากฎหมายและการดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก
การจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทากฎหมายและการดาเนินการ
โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กฎหมายที่ต้องจัดทาภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จานวน ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงาน
ผลแล้ว จานวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จานวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทา จานวน ๑๑ ฉบับ และเป็น
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน ๕ ฉบับ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๒. กฎหมายที่ต้องจัดทาภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จานวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว
จานวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จานวน ๘ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทาทั้ง ๘ ฉบับ
๓. กฎหมายที่ต้องจัดทาโดยไม่กาหนดระยะวลา แต่ควรดาเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
มีจานวน ๓๗ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว จานวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมาย จานวน ๘๒ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว
จานวน ๓๑ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทา จานวน ๕๑ ฉบับ
๔. การดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมาย มีจานวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว
จานวน ๒๙ เรื่อง
๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดทากฎหมาย และการดาเนินการโดยวิธีอื่น ๆ มีจานวน ๓๘ เรื่อง ได้รับ
การรายงานผลครบถ้วนแล้วทั้ง ๓๘ เรื่อง

๑๒๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม ๒๕๖๑
จานวนเรื่อง
๖๐

๔๘

๕๑

๓ ม.ค.

๙ ม.ค.

๔๕

๔๖

๑๖ ม.ค.

๒๓ ม.ค.

๕๔

๔๐
๒๐
๐
๓๐ ม.ค.

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ
จานวนเรื่อง
๔๐๐๐

๓,๔๖๖

๓,๔๐๔
๓,๐๕๑

๓๒๐๐
๒๔๐๐
๑๖๐๐
๘๐๐
๐

๑๐๘
๑๖ ก.ย. ๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวนเรื่อง
๔๐๐
๓๐๐

๒๓๓

๒๑๕

๒๑๓

๒๔๔

๒๐๐
๑๐๐
๐

ต.ค. ๖๐

พ.ย. ๖๐

ธ.ค. ๖๐

ม.ค. ๖๑

เดือน

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ
การนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๗๑ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๕๕ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๗ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๑๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
––
วาระเพื่อทราบ ๑๕๕ เรื่อง (๖๓.๕๒ %)
วาระอื่นๆ ๑๑ เรื่อง (๔.๕๑ %)
วาระประธานแจ้ง ๗ เรื่อง (๒.๘๗ %)

วาระพิจารณา ๗๑ เรื่อง (๒๙.๑๐ %)

รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ เรื่อง

๑๒๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๒๒๖ เรื่อง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๗๑ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๖๒ เรื่อง วาระจร ๙ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ ๑๕๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๐๙ เรื่อง วาระจร ๔๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง

วาระปกติ

๑๕๐
๑๐๐
๕๐

วาระจร

๑๐๙
๖๒

๔๖
๙
ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๒๖ เรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๔๔ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ดศ.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
ปปง.
ปปช.
ศย.
ศป.
สกช.
สม.
สว.
อส.
สลธ.คสช.
อื่น ๆ

๕๖

๗
๒๒

๓

๑

๗
๗

๑
๑

๐

๒
๒

๑๕
๑๕

๖
๖
๖
๖

๑
๑
๑
๑

๑๐
๑๑

๒

๔

๒๕

๘
๗

๖
๔

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ เรื่อง

๑๒๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

๖๐

จานวนเรื่อง

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องกฎหมาย
๔๙ เรื่อง
๒๐.๐๘ %
เรื่องทั่วไป
๑๙๕ เรื่อง
๗๙.๙๒ %

รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๑๘๕ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๕๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สนโยบายรั
อดคล้องฐบาล,
กับนโยบายรั
185,ฐบาล
75.82%
๑๘๕ เรื่อง
๗๕.๘๒ %

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
ไม่สอดคล้องกับ
๕๙ เรื่อง
นโยบาย…
๒๔.๑๘ %

รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ เรื่อง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๕๐
๔๐

๓๒

๓๐

๑๙

๒๐

๑๐
๐

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

๔๕

๔๐

๙

๘

(๔)

(๕)

๑๓

๑
(๑)

(๒)

(๓)

(๖)

๕

๖

(๗)

(๘)

(๙)

๗
(๑๐) (๑๑)

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รวมทั้งสิ้น ๑๘๕ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

๑๒๘

นโยบาย

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จานวนเรื่อง

๖๐
๔๐

๕๑

๕๒

๓๖

๒๐
๐

๑๓
(๑)

(๒)

(๓)

(๑) ด้านสังคม
(๓) ด้านการเมืองการปกครอง
(๕) ด้านการต่างประเทศ

(๔)

๒๐

๑๓

(๕)

(๖)

ด้าน

(๒) ด้านเศรษฐกิจ
(๔) ด้านความมั่นคง
(๖) ด้านสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งสิ้น ๑๘๕ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องทีเ่ ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดาเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จานวน ๒๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
จานวน ๕ เรื่อง
๑๙.๒๓ %

ภาคเหนือ
จานวน ๕ เรื่อง
๑๙.๒๓ %
ภาคใต้
จานวน ๒ เรื่อง
๗.๖๙ %

ภาคตะวันออก
จานวน ๒ เรื่อง
๗.๖๙ %

กทม. และปริมณฑล
จานวน ๑ เรื่อง
๓.๘๕ %

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน ๑๑ เรื่อง
๔๒.๓๑ %

รวมทั้งสิ้น ๒๖ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
มีจานวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คณะ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒ ๒๑
๒๐ ๑๓
๗
๑๐
๔
๐

๑๓ ๗ ๙

๑๗
๖

๔

๓ ๗

๙

๑๕
๔

๑๓
๔

๒ ๔

๓ ๒

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

๑๓๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

หน่วยงาน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

๑.
๒.
๓.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่า งพระราชบัญ ญัติจัด ระเบีย บการจอดรถในเขตองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)
ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[มาตรการป้องกันการกาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ
๓๔๑๒/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑]
๒๒๐๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
๒๓๓๒/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑]
๑๗๙๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
๑๕๖๓/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑]
๙๗๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๙๙๑/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑]
๒๗๕/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑]

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จาแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัติที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดาเนินการ
รวม

ฉบับ
๒๐
๒๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๓๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีจานวน ๒,๐๕๔ เรื่อง ดังนี้
ลาดับ
เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑. ๑.๑ ประกาศและคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.
- ประกาศ
- คาสั่งหัวหน้า คสช.
๑.๒ เรื่องอื่น ๆ
- ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก
- ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข
- ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค
- ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง
จานวนรวมทั้งสิ้น

๑๓๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

จานวน/เรื่อง
จานวน
จานวน

๓

เรื่อง
เรื่อง

จานวน
๒๔ เรื่อง
จานวน
๘ เรื่อง
จานวน
๘๑ เรื่อง
จานวน ๑,๙๓๘ เรื่อง
จานวน ๒,๐๕๔ เรื่อง

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ตารางอักษรย่อ
กระทรวง
อักษรย่อ
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ดศ.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.

ชื่อเต็ม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ปปง.
ปปช.
ศย.
ศป.
สกช.
สม.
สว.
อส.
สลธ.คสช.
อื่น ๆ

ชื่อเต็ม
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานศาลยุตธิ รรม
สานักงานศาลปกครอง
สภากาชาดไทย
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฏหมาย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๓๓

