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การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การท างานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การท างานของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องค านึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความส าคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และจัดท าเป็น CD 
สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระส าคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น แนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (SMART Visa) 
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [มาตรการสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า เป็นต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่า
เอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติ
ราชการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล 
จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
มกรำคม ๒๕๖๑ 

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

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืนลาเข้าร่วมโครงการ
บรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
โดยไม่ถือเป็นวันลา   

ว ๑๓/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๓ 

ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมง         
ผิดกฎหมาย (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)  

๕๔๐/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๕ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือส าคัญ และอัตราค่าธรรมเนียม
ในการออกหนังสือส าคัญประจ าตัวคนประจ าเรือ พ.ศ. ....  

๘๔๐/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๕ 

โครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา  ๑๖๘๑/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๕ 

การบริหารจัดการการท างานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย  ๑๖๓๓/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๖ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม โครงการ Our Eyes Initiative  ๑๖๗๗/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๗ 

รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือตามโครงการเสริมสร้างและยกระดับ
ความร่วมมือด้านบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา 

๒๑๑๙/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๗ 

รายงานผลการด าเนินงานและการน าเสนอวีดิทัศน์รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๐ 

๒๕๑๔/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๘ 

ขอความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์
ร่วมโครงการ Our Eyes Initiative  

๓๒๒๕/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๘ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้าน
การก่อการร้ายในอาเซียน  

๓๒๕๓/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๙ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหมในอนุภูมิภาค ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย  

๓๒๓๙/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๙ 

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ 

 

  

สารบัญ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ

ป้องกันประเทศ 
  

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒  ๓๐๐/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐ 

การลงนามแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย  

๖๗๐/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐ 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน
ทั่วไป (General Border Committee : GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๔  

๑๑๒๑/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐ 

ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองเดอร์บัน ๑๑๗๔/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑ 

รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม       
ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  

๗๘๖/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๒ 

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับสถาบันอาเซียนเพ่ือ
สันติภาพและความสมานฉันท์ว่าด้วยการเป็นประเทศเจ้าบ้านและการให้เอกสิทธิ์
และความคุ้มกันแก่สถาบันอาเซียนเพ่ือสันติภาพและความสมานฉันท์ 

๑๑๑๑/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๒ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับ
ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันแก่ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน และร่างแผนงานของศูนย์ทุ่นระเบิด
ภูมิภาคอาเซียน ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘  

๑๗๑๑/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๑๒ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเดลี ส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-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)  

๑๘๒๒/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๑๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๓ 

รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ๒๐๖๑/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๔ 

การปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้า
สหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศท่ีต้องจับตา
มองพิเศษ (Priority Watch List : PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง 
(Watch Lis t : WL)  

๒๕๔๘/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๕ 

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

๒๔๘๖/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๕ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๑ และการประชุม
ที่เก่ียวข้อง 

๒๘๖๐/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๖ 

รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๕  ๓๐๔๕/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๖ 

รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา  ๒๘๕๓/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๗ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

๓๐๕๖/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๗ 

การจัดท าความตกลงส าหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  
กับสหประชาชาติว่าด้วยการบริจาคเงินสมทบ FEALAC Trust Fund  

๓๓๒๑/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๘ 

การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี [ข้อมติฯ ที่ ๒๓๙๗ (ค.ศ. ๒๐๑๗)] 

๓๒๗๘/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๘ 

ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน  
(Declaration of Civil Aviation Ministers' Conference)  

๓๔๔๑/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๙ 

ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามกรอบการด าเนินงานความร่วมมือไทย-ลาว พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
(Framework for Thai-Lao Cooperation 2018-2021)  

๓๓๙๘/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๙ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่     
ผูท้ีเ่ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๒๑ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
เ พ่ือเป็นสวัสดิการของลูกจ้างส าหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือ           
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)  

 ๑๖๒๑/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๒๓ 

การก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า  ๓๔๕๖/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๒๓ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ า)  

๓๐๔๐/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๒๓ 

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  



 

 - ๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๒๔ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๒๖ 

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับคนพิการ
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)  

๒๖๘/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๒๖ 

โครงการบ้านฅนไทย  ๘๒๑/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๒๗ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ๘๑๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๒๗ 

การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม)  

๑๐๙๘/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๒๘ 

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ๑๐๕๖/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๒๘ 

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๔๑๐/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๓๐ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการมีบุตร)  

๑๕๖๓/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๓๐ 

การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  

๑๗๐๗/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๓๑ 

ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่า
ส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑  

๒๔๙๙/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๓๑ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกรณี            
การเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม  

๓๓๓๘/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๓๑ 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง  
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือ  
โรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ  

๓๔๐๖/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๓๒ 

ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  

๓๓๑๖/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๓๒ 

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

๓.๕ สร้างความเข้มแขง็และความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

 

  



 

 - ๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กรณีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ (เรื่อง 
การใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ)  

๗๙๕/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๓๓ 

๔ .  การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ  
วัฒนธรรม 

   

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๓๔ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๓๖ 

โครงการทุนการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology 
(KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น 

๓๖๘/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๓๗ 

การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐ
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม)  

๑๐๙๘/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๓๗ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  ๓๔๑๒/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๓๘ 

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
  

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

๒๑๑๓/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๓๘ 

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  



 

 - ๖ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๓๙ 

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๔๐ 

โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก (ทุนพัฒนาอาจารย์) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐  

๒๕๙๕/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๔๒ 

๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ   
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ   
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ

ของประชาชน 
  

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๔๔ 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ๑๔๑๓/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๔๖ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาล     
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑)  

๑๖๒๘/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๔๖ 

ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และงบประมาณสนับสนุน  

๑๗๔๒/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๔๖ 

ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/
ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก  

๒๙๙๑/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๔๗ 

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

รายงานการด าเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี 
(Platydemus manokwari) 

๑๑๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๔๗ 

๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   



 

 - ๗ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๖๓/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๔๘ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ๓๐๒๘/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๔๘ 

๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั  งครรภ์ในวัยรุ ่น  และ
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ    
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

๕.๗  พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐ
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม)  

๑๐๙๘/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๔๙ 

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๘๐๘/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๔๙ 

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ว ๓๔/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๕๐ 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ว ๓๕/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๕๐ 

การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ว ๖๑/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๕๐ 

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๕๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๕๓ 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๕๔ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๕๖ 

รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการด าเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐  

๑๑๐๔/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๕๗ 
 



 

 - ๘ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว    
ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ และปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐  

๑๐๖๔/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๕๗ 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามา
ในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี ๒๕๖๑ ถึง 
ปี ๒๕๖๓ พ.ศ. ....  

๒๑๐๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๕๘ 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๕๘ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    

ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 
  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๖๐ 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

รายงานผลการด าเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง  

๘๒๙/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๖๑ 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกัน
การก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน 
(Transfer Pricing)]  

๒๗๕/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๖๒ 

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   

ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด าเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน เพ่ือด าเนิน
โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
รวม ๒ ฉบับ 

๑๐๙๑/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๖๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๖๓ 

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

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน 
ครั้งที่ ๑๗-๒๒ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕  

๒๘๘๒/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๖๔ 



 

 - ๙ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นกรณีที่มี
ความจ าเป็นโดยเร่งด่วน และร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-
กาญจนบุรี เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน รวม ๒ ฉบับ  

๒๙๘๘/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๖๔ 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ

ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  

การขอต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (การเคหะแห่งชาติ)  ๓๐๓/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๖๕ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ๑๒๔๕/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๖๕ 

การปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการลงทุนและการขอกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องของ
การประปาส่วนภูมิภาค  

๑๗๓๖/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๖๖ 

การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ๒๔๗๕/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๖๖ 

การกู้เงินเพ่ือใช้ในกิจการของส านักงานธนานุเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ จ านวน ๕๐๐ ล้านบาท  

๒๕๐๖/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๖๖ 

การปรับเปลี่ยนเครื่องมือการกู้เงินในโครงการลงทุนที่ใช้แหล่งเงินกู้ของการประปา
ส่วนภูมิภาค  

๓๔๘๕/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๖๗ 

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร   
ใหส้อดคล้องกับความต้องการ 

  

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

รายงานผลการจัดประชุม CIBJO CONGRESS 2017 และ WORLD RUBY FORUM 2017   ๒๑๒/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๖๗ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ) 

๑๔๐๔/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๖๗ 

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพ่ือลดผลกระทบด้านแรงงาน  ๓๔๕๒/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๖๘ 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

รายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทาง   
การส่งเสริมการใช้สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้นฯ  

๙๕๙/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๖๘ 

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร [มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุน         
ในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)]  

๓๑๘๓/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๖๙ 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในการลดผลกระทบ
จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า  

๓๔๔๖/๖๐ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๖๙ 



 

 - ๑๐ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ 

เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
 
 

 

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๗๐ 

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  ๒๒๒/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๗๒ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๐  

๑๔๒/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๗๒ 

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม และภาพรวมปี ๒๕๖๐ 
และแนวโน้มปี ๒๕๖๑  

๒๘๘๐/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๗๓ 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน   
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum ๓๑๗/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๗๓ 

การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง   

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๓  

ว ๖๒/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๗๔ 

๗.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน   
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

OECD ทาบทามให้ไทยพิจารณาด ารงต าแหน่งประธานร่วมของการประชุม Steering 
Group Meeting of OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP)    
วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

๑๐๗๖/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๗๕ 

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ
แม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ า
ประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถาบัน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง 

๑๑๑๖/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๗๕ 

   



 

 - ๑๑ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง       
เพ่ือกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน  

๘๖๔/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๗๖ 

ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ ๕  

๓๒๕๖/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๗๖ 

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ๑๖๕๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๗๗ 

๘.  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา     
ของประเทศ 

  

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

ความก้าวหน้ามาตรการ Talent Mobility และผลการจัดงาน Talent  Mobility 
Fair 2017 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  

๙๖๖/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๗๙ 

ขออนุมัติโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะที่ ๔  

๑๗๑๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๗๙ 

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย     
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและพัฒนา 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๘๐ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๘๒ 

รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การด าเนินงาน    
เพ่ือน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของหน่วยงาน  

๘๓๙/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๘๓ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี
เงินได้นิติบุคคลส าหรับการบริจาคให้แก่ กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม) 

๓๐๔๗/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๘๓ 

๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  



 

 - ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มี โครงสร้างพื นฐาน        

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 

  

๙.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้      
และสัตว์ป่า 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๘๕ 

การด าเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์      
ในพ้ืนที่ป่าชายเลน  

๒๓๔๓/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๘๖ 

การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐  
(One Map)  

ว(ล) ๓๔๐๕/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๘๖ 

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๙๘๒/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๘๗ 

แนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  ๑๖๙๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๘๗ 

การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุม
คณะกรรมการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๐)  

๒๖๐๕/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๘๘ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองและพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย 
และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อม 
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  

๓๓๑๒/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๘๘ 

๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก  
ที่ดินของรัฐ 

  

๙.๔  บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๘๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๙๑ 

๙.๕  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย     

รายงานผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๑  ๒๒๔/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๙๒ 



 

 - ๑๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) 

๑๐๗๐/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๙๓ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน
และเคมีภัณฑ์ พ.ศ. ....  

๑๘๓๔/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๙๓ 

ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN 
Region)  

๒๕๖๖/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๙๔ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)  

๒๑๑/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๙๕ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๙๕ 

ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน 
สเปน ญี่ปุ่น มลายู และอินโดนีเซีย  

๒๔๘๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๙๖ 

๑๐.๑  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๖/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๙๖ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๙๘ 

แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือสังคมของส่วนราชการ ว ๑๒/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๙๙ 

ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔     
พ.ศ. ....  

๑๕๙/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๐ 

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ  

๕๓๓/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๐ 

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   ๙๗๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๐ 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ  ว ๒๒/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๐ 

การจ าหน่ายที่ดินและอาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยออกจากบัญชี  

๑๐๔๘/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๑ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ๑๖๖๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๑ 

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๑  

 ว ๓๑/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๑ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน 
จ านวน ๒ แห่ง  
 

๑๗๔๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๒ 



 

 - ๑๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายงานการประเมินส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๕๓๖/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๒ 

ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

๑๗๙๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๒ 

แนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ จาก
ต่างประเทศ (SMART Visa)  

๑๖๘๘/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๓ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๕๕๘/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๔ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  

๒๑๘๖/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๕ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ)  

๒๑๘๕/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๕ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ าเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๒๑๙/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๕ 

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  ว ๕๑/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๖ 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017)  

๒๘๗๗/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๖ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก
กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....  

๓๒๔๕/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๗ 

ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจ านวน ของอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ เพ่ือใช้
ในราชการของส านักงาน ปปง. ตามมาตรา ๔๖/๒ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

๓๔๓๕/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๗ 

๑๐.๒  กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง     
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๒๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๐๙ 

๑๐.๔   เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและ
โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  

 

  

   



 

 - ๑๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม       

คุณธรรมจริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ควบคู่กับ       
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๕๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๐ 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกันภัย  ๑๑๘๖/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๑ 

มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพ านักอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว  

๒๕๗๔/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๑ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  

ว ๔๙/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๒ 

๑๐.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที ่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในปี ๒๕๖๑   ว ๕/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๓ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  

๖๙๘/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๓ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  

๒๕๑๑/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๔ 

การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน  ว ๓๓/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๔ 

การด้าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการ
ด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

  

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  

๓๐๙/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๕ 

การจัดระบบศูนย์ราชการ   

ผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ๑๕๗/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๖ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่   

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ว(ร) ๒๕/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๖ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ๒๓๒๒/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๖ 

ค้าสั่งมอบหมายและมอบอ้านาจ   



 

 - ๑๖ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้      
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ        
แทนนายกรัฐมนตรี และเรื ่อง ปรับปรุงค าสั ่งมอบหมายและมอบอ านาจ ให้        
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี)  

ว ๔๖/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๗ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๖ ฉบับ  ๒๑๘๔/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๗ 
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ....  

๒๓๓๒/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๗ 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ว ๖๖/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๘ 

๑๑.  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

๑๑.๑  เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ   
และกฎหมายอื ่น  ๆ ที ่ล ้าสมัย ไม่เป็นธรรม       
ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็น
อุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๖๙/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๙ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....  ๙๙๑/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๑๙ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ)  

๑๔๐๔/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] ๑๒๐ 

ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๐๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๒๐ 

ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย  
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมง  
พาณิชย์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๓๓๓๑/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] ๑๒๐ 

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

๑๑.๓  จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ 

  

  



 

 - ๑๗ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑๑.๔  น้าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์

มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้าเนินคดีทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

  

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การด าเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

๒๑๐/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] ๑๒๑ 

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและ         
การด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  

๖๘๘/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] ๑๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี จะปรากฏเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั น  



 

 - ๑๘ - 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๑๒๓ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๑๒๔ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๑๒๕ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๑๒๖ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย  ๑๒๗ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 
 

๑๒๗ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   

   ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๑๒๘ 

   ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๑๒๙ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ที่ด าเนินการ  ๑๓๐ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๑๓๐ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ด าเนินการ 

 ๑๓๑ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ๑๓๒ 

ตารางอักษรย่อ  ๑๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
นโยบายที่ 

๑ 

การปกป้องและเชิดช ู

สถาบันพระมหากษัตริย์ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืนลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา    
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยไม่ถือเป็นวันลา   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวของหน่วยงานรัฐ และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์          
อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน ๑๕ วัน โดยนับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ๑๓-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ 
                    ๑.๒ ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพื่อถวายพระกุศลฯ ตาม        
มติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการให้สิทธิลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่     
เริ่มรับราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยังคงได้สิทธิการลาอุปสมบท และยังคงได้สิทธิในการรับ
เงินเดือนตามปกติตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                    ๑.๓ การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ลาอุปสมบทจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ 
หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน และมีการจัดอบรมตามหลักสูตรส าหรับผู้บวช
ระยะสั้นที่คณะสงฆ์ก าหนด ภายในระยะเวลาที่ก าหนดของโครงการ หากอุปสมบทเป็นเอกเทศ โดยไม่เข้าร่วมโครงการตามที่
ก าหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลา 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ       
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน 
๕,๗๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจนถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
แล้ว ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 

                                                                                              
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๒ 
 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต่างประเทศ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น     
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์          
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิขสิทธิ์      
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ     
ฐานรากด้วย 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส     
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ      
เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานาชาติ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัด         
การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์
สัญชาติ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง     
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรกา ร        
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ       
ต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้         
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด     
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
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                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือ           
การดังกล่าวให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง    
ให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย นั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้ค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบด้วย ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหา
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา       
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดท าความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมด าเนินการ
และไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อน าไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม   
ต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
ด าเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ  เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจัดท าฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็น
ปัจจุบันและก าหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาท า งานในภาคราชการ
หรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป    
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อน        
การด าเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)     
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็นโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐    
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ     
ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน      
๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ      
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่       
ที่แนวเขตท่ีดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาส
ร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ น้ัน เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ
จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึงการจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ า และการจัดท าแก้มลิงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงาน
เพื่อด าเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

                    ๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การก าหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระท าผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก่อนน าส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมง     

ผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ภายในกรอบวงเงิน ๓๖๔,๒๕๕,๒๐๐ บาท โดยใช้จ่าย     
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น          
ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือส าคัญ และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือส าคัญ

ประจ าตัวคนประจ าเรือ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือส าคัญ และอัตราค่าธรรมเนียมในการออก
หนังสือส าคัญประจ าตัวคนประจ าเรือ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือส าคัญ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือส าคัญประจ าตัวคนประจ าเรือ ตามมาตรา ๒๘๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
พุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดท าฐานข้อมูลส าคัญประจ าตวัคนประจ าเรอืให้เป็นระบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนมาตรการป้องกนั 
ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing : IUU Fishing) และพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้เป็นช่องทางยื่นค าขอหนังสือส าคัญ
ประจ าตัวคนประจ าเรือเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับบริการและเพื่อให้ด าเนินการตามกฎกระทรวงฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง โครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ังยืนไทย-เมียนมา  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา        
ในห้วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ ได้แก่ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ และการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของคนในพ้ืนท่ี 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายจากงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้าน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับโครงการฯ ระยะเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๑) ในกรอบงบประมาณจ านวน ๖,๖๒๒,๒๐๐ บาท เพื่อน าไป
ด าเนินโครงการฯ ในพื้นที่หนองตะยา อ าเภอพินเลา จังหวัดตองตี รัฐฉานตอนใต้ และพื้นที่ทางตอนเหนือของท่าขี้เหล็ก อ าเภอ      
ท่าข้ีเหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

                    ๑.๓ รับทราบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงาน ป.ป.ส. โดยการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ภายใต้แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบาน ส าหรับโครงการฯ ระยะเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๖๑) เป็นงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศไทย กรอบวงเงินจ านวน ๒๓,๑๑๓,๘๐๐ บาท 
เพื่อน าไปด าเนินโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นท่ีต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา ในพื้นที่หนองตะยา 
อ าเภอพินเลา จังหวัดตองยี รัฐฉานตอนใต้ และพื้นที่ทางตอนเหนือของท่าขี้เหล็ก อ าเภอท่าขี้เหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงินจ านวน 
๒๙,๗๓๖,๐๐๐ บาท เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษา          
ผู้ติดยาเสพติด โครงการปราบปรามยาเสพติด รายการเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้าน ที่เหลือจ่ายจาก
การด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ      
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ     
ขอท าความตกลงในรายละเอียดด้านงบประมาณกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นว่า พื้นที่เป้าหมายในการด าเนิน
โครงการฯ ในเมียนมาส่วนใหญ่อยู่ในเขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติด จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานและส่งผล
ต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายไทยและเมียนมาจึงควรได้หารือเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง     
เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย และฝ่ายเมียนมาควรเร่งท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความชัดเจน 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการฯ รวมถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การบริหารจัดการการท างานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
                    ๑.๑ อนุมัติการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว (สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา) ท างานในประเทศไทย ตาม     
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ใน ๓ กรณี ดังนี้ 
                          ๑.๑.๑ กรณีที่ ๑ : แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ท างานในกิจการประมงทะเล และ
กิจการแปรรูปสัตว์น้ า กลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไป      
นอกราชอาณาจักรและอนุญาตท างานถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑ เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท างานถึง     
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
                          ๑.๑.๒ กรณีที่ ๒ : แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่ได้รับการผ่อนผัน
ให้อยู่ในราชอาณาจักรและท างานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และกรณีที่ ๓ : แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา          
ที่ได้ด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการช่ัวคราว
เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง -ลูกจ้าง โดยแยก      
การผ่อนผัน เป็น ๒ กลุ่ม (๑) กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วควรผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท างานโดยตรวจ    
ลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท างานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (๒) กลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์
สัญชาติ ควรผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตท างานถึง    
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะ
ตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท างานถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
                    ๑.๒ ให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดท าฐานข้อมูลแรงงาน    
ต่างด้าวให้มีเอกภาพเป็นฐานเดียวกัน ช่ือว่า “คณะกรรมการบริหารจัดการการท างานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัด...” 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด      
เป็นกรรมการ เช่น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีจัดหางานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด กรณี



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

กรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย เป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ภายใต้การก ากับดูแลของอธิบดีกรมการจัดหางาน โดยมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดตั้งและก ากับดูแลการด าเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับศูนย์พิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทาง และจัดท าฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัด     
และกรุงเทพมหานคร 
                    ๑.๓ ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อ        
การท างาน โดยก าหนดให้ด้านหลังบัตรมีข้อมูลการอนุญาตท างาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่ได้รับการประสานจาก
กระทรวงแรงงาน ให้มีอ านาจในการก าหนดเลขประจ าตัว ๑๓ หลักให้กับแรงงานต่างด้าวดังกล่าว และให้กรมการปกครอง        
เปิดระบบเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อด าเนินการต่อไป 
                     ๑.๔ ให้กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดระบบ
ฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าว โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
และส านักงบประมาณ เช่น การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวท างานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย 
ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวรับทราบถึงแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนตามอ านาจ 
หน้าที่ กระบวนการด าเนินการ รวมทั้งขอบเขตของระยะเวลาอย่างถูกต้อง และการจัดท าฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้มีเอกภาพ
เป็นฐานเดียวกัน ควรเร่งรัดให้มีความเป็นรูปธรรมและชัดเจน เป็นต้น ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามให้แล้วเสร็จ และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการบริหารจัดการการท างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม โครงการ Our Eyes Initiative 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes Initiative มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือ       
ด้านการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะมีการจัดตั้งกลไกเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม       
ที่เกิดขึ้นจากการก่อการร้าย และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้าย ลัทธินิยมความรุนแรง และสิทธิสุดโต่ง และ
มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ในช่วงการประชุมโครงการ Our Eyes Initiative ระหว่าง
วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ เกาะเบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็น    
ต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้          
ให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยช น์                 
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือตามโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบ าบัดรักษา

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือตามโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือ

ด้านบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๐ ที่สนับสนุนงบประมาณให้แก่ส านักงานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา (National Authority for 
Combating Drugs : NACD) จ านวน ๓๘,๐๑๑,๔๐๐ บาท เพื่อด าเนินการก่อสร้างศูนย์บ าบัดและฝึกอาชีพส าหรับผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติ ซึ่งพิธีส่งมอบความช่วยเหลือฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อ าเภอสตึงฮาว จังหวัดพระสีหนุ โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปเข้าร่วมพิธีส่งมอบความช่วยเหลือฯ 
พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับสมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

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 
  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานและการน าเสนอวีดิทัศน์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/

ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง    
และจัดส่งเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว โดยยืนยันว่า      
จะจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตามก าหนดเวลาของพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
เพื่อใช้ประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ และจัดส่ง (ร่าง) แผนการปฏิรู ปประเทศ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามก าหนดเวลาของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                    ๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ระหว่างการด าเนินสรุปและสังเคราะห์ 
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการรับฟัง         
ความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติในระดับภาค ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ     
ปฏิรูปประเทศประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเปิดโอกาส     
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อที่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน จะได้น าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ในการน า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ไปประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ดังกล่าว ให้พิจารณาแบ่งหมวดหมู่  
สาระส าคัญของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศให้เหมาะสมด้วย เช่น แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจ (๒) สังคม และ      
(๓) การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ขอความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes 

Initiative 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างแถลงการณ์ร่วมโครงการ  Our Eyes 
Initiative มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิก โดย
ตระหนักถึงบทบาทส าคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิก โดย
การจัดตั้งโครงการ Our Eyes Initiative ทั้งนี้ ก าหนดจะมีการลงนามร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและ ไม่ขัดกับหลักการ         
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง       
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถนุายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้ายในอาเซียน 
          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้ายในอาเซียน ซี่งเป็น
เอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการให้ค ามั่นร่วมกันที่จะแก้ปัญหาการก่อการร้าย     
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนอาเซียน และเห็นชอบร่วมกันที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
ระหว่างหน่วยความมั่นคงของอาเซียนกับพันธมิตรภายนอกภูมิภาคผ่านการจัดการฝึกร่วม การประชุมหารือและการแลกเปลี่ยน
หนทางปฏิบัติที่ดี รวมทั้งแสวงหาส าหรับความร่วมมือรูปแบบใหม่ในการต่อต้านการก่อการร้าย และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 
(ASEAN Defence Ministers’ Meeting Retreat : ADMM) ในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามที่กระทรวง 
กลาโหมเสนอ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ           
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง      
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในอนุภูมิภาค        

ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในอนุภูมิภาค ด้านการต่อต้าน
การก่อการร้าย (Joint Ministerial Statement Sub-Regional Defence Ministers’ Meeting on Counter-Terrorism) ซึ่ ง       
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ นครเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย เช่น การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกภาคส่วน
ของรัฐ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศที่เข้าร่วมประชุมฯ ในการปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาค ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความมั่นคง 
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัด  
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘            
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี ๒  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒)     
และร่างปฏิญญาพนมเปญ ส าหรับการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งท่ี ๒ โดยแผนปฏิบัติการฯ เป็นการแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกรอบความร่วมมือแม่โขง-     
ล้านช้าง ในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า โดยอิงตามปฏิญญาซานย่า และมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพื่อเพิ่มความกินดีอยู่ดีของประชาชน ลดช่องว่างการพัฒนาภายในภูมิภาคและการสร้างชุมชน
แห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรอืงในประเทศลุ่มแม่น้ าโขงและในอาเซียน โดยค านึงถึงความต้องการในการพัฒนาของทุกประเทศ
สมาชิกบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ หลักฉันทามติ และความสมัครใจ ส่วนแผนปฏิบัติการฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์
ทางการเมืองของผู้น าของประเทศสมาชิกฯ โดยมีสาระที่อิงตามปฏิญญาซานย่า และแผนปฏิบัติการฯ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้น ากรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ (The 2nd Mekong-Lancang Leaders’ Meeting) ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ในวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และเป็นผู้ร่วมให้การรับรองแผนปฏิบัติการฯ และร่างปฏิญญาฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการฯ และร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัด       
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง 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 เพื่อให้ระยะเวลาการด าเนินงานของแผนความร่วมมอืฯ สอดคล้องกับระยะเวลาในปัจจบุนั 
และทั้งสองประเทศมีระยะเวลาการด าเนินงานครบถ้วนตามกรอบการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนความร่วมมือฯ 
ซึ่งครอบคลุมสาขาความร่วมมือทั้งด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี    
ทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ วิทยาศาสตร์อวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิอวกาศ ชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร และสาขา      
อื่น ๆ ท่ีสนใจร่วมกัน ทั้งในรูปแบบโครงการวิจัยร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม และการแลกเปลี่ยนการเยือน ตามที่กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (General Border 

Committee : GBC) ไทย-ลาว คร้ังท่ี ๒๔ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (General 
Border Committee : GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับคณะหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาวปีละ ๑ ครั้ง โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

                    ๑.๒ ที่ประชุมแสดงความยินดีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้น าคณะนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสองกองทัพ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันท่ี ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
                    ๑.๓ ที่ประชุมเห็นชอบให้แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างหน่วยงานด้านการแพทย์ทหารของทั้งสองฝ่าย ๒ ปี     
ต่อครั้ง โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งฝ่ายไทยจะพิจารณาให้ทุนการฝึกอบรมด้านการแพทย์แก่นักวิชาการด้านการแพทย์
ทหารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                    ๑.๔ ที่ประชุมสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-ลาว โดย
ฝ่ายไทยได้จัดการศึกษาดูงานการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ การศึกษา    
ดูงานร่วมของส านักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Offices : BLOs) ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว-ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กุมภาพันธ์ 
และเจ้าหน้าที่ของส านักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๕ ฝ่ายไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนท่ัวไป 
ไทย-ลาว ครั้งท่ี ๒๕ ต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประสานการปฏิบัติงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรู ปธรรมมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งด่านสกัดกั้นผู้ลักลอบค้ายาเสพติด การรณรงค์ถึงพิษภัยของยาเสพติด การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และ        
การป้องกันมิให้มีผู้เสพยาเพิ่มขึ้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย คร้ังท่ี ๑๗ ณ เมืองเดอร์บัน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยเข้าร่วมการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้าน การอ านวยความสะดวกด้านการค้า       
การลงทุน ความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมฯ ได้ให้
ความส าคัญต่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล การยกระดับสถานภาพและบทบาทของสตรี เศรษฐกิจภาคทะเล รวมถึง
การค้าและการลงทุนระหว่างกันภายในภูมิภาค เป็นต้น นอกจากน้ี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลง
เน้นย้ าความส าคัญที่เพิ่มมากข้ึนของมหาสมุทรอินเดีย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ และความจ าเป็นท่ีจะต้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือความท้าท้ายต่าง ๆ รวมถึงผลักดัน ๓ ประเด็นส าคัญ ได้แก่ (๑) ความเชื่อมโยงของกรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
(๒) ความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึง และ (๓) การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมทั้งได้ร่วมรับรองแถลงการณ์เดอร์บัน
ด้วย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้า       
การด าเนินการความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและประเด็นที่ประสงค์จะให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพื่อจะได้ให้ความเห็น       
ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งต่อไป และประเทศสมาชิก Indian Ocean Rim Association (PORA) ควรให้ความส าคัญต่อการจัดท ามาตรการ
หรือแนวทางการจัดการผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอันเนื่องมาจากการด าเนินโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องการสูญเสียและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาค 
ส าหรับการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นผลการประชุมฯ ตามแถลงการณ์เดอร์บัน ควรแก้ไขจาก “คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เป็น “ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เป็นต้น ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง 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 ซึ่งจะด าเนินความร่วมมือในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับ UNIDO โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันตามแนวทาง
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ซึ่งไทยและ UNIDO จะยังคงด าเนิน
ความร่วมมือในสาขาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และเน้นสร้างความร่วมมือเพิ่มเติม นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และคณะได้หารือธุรกิจกับรองประธานหอการค้าออสเตรีย และบริษัทเอกชนของออสเตรียและสโลวาเกียที่มีศักยภาพและสนใจ     
มาลงทุนใน EEC โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-curve รวมถึงเยี่ยมชมและดูงานเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ตลอดจน
เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้แทนไทย และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ตามผลการประชุมและการหารือทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับสถาบันอาเซียนเพ่ือสันติภาพและความสมานฉันท์ว่าด้วย

การเป็นประเทศเจ้าบ้านและการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่สถาบันอาเซียนเพ่ือสันติภาพและความสมานฉันท์ 
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) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสถาบันอาเซียนฯ และอินโดนีเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพ 
โดยความตกลงฯ จะท าให้สถาบันอาเซียนฯ มีสถานะอย่างเป็นทางการเพื่อให้สามารถเริ่มด าเนินงานในส่วนของการบริหารจัดการ
ทั่วไปและการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการของสถาบันอาเซียนฯ 
                ๒. ให้ผู้แทนของสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะมนตรีของ
สถาบันอาเซียนฯ เป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ (ความตกลงฯ ยังไม่ได้ก าหนดวันท่ีจะลงนาม) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน       

ว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน และร่างแผนงานของ
ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน ประจ าปี 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 เป็นการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ ARMAC 
และกัมพูชาในฐานะประเทศเจ้าบ้าน เช่น ARMAC จะต้องด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบของกัมพูชา โดยมีหน้าที่        
ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสถานที่ท าการ การช าระค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ การบริหารจัดการกองทุน
และงบประมาณ และการบริหารจัดการบุคลากรของส านักงาน เป็นต้น ส่วนกัมพูชาจะต้องให้  ARMAC มีสถานะเท่าเทียมกับ
หน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา การอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัยตามแนวปฏิบัติเดียวกันกับ



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

ที่กัมพูชาให้แก่ส านักงานผู้แทนทางการทูตหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ รวมทั้งการให้เอกสิทธ์ิและการคุ้มกัน การยกเว้นภาษี
สังหาริมทรัพย์ และบุคลากรต่างชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ARMAC ในส่วนของแผนงานฯ เป็นเอกสารที่ระบุเป้าหมายและโครงการ
ด าเนินงานของ ARMAC เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ านวยการบริหาร ARMAC สามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้        
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๒. ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ARMAC หรือผู้แทนของ ARMAC ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริหาร ARMAC เป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ (ความตกลงฯ ยังไม่ได้ก าหนดวันท่ีจะลงนาม) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเดลี ส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-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. เห็นชอบร่างปฏิญญาเดลีส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-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
ปฏิญญาเดลีมีสาระส าคัญในการสนับสนุนให้อาเซียนท างานร่วมกับอินเดียในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
โดยให้มีสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส ครอบคลุม และอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบ ผ่านกรอบและกลไกที่อาเซียน    
มีบทบาทน า อีกทั้งยังสนับสนุนให้เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและอินเดีย ผ่านการใช้ประโยชน์จาก      
เขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย รวมทั้งเสริมสร้างความเช่ือมโยงเชิงอารยธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างกัน ด้วยการส่งเสริม      
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้มากขึ้น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทาง มาตรการในการด าเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา    
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่งประเทศไทย) เร่งรัดการด าเนินการรวบรวมปริมาณ       
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และด าเนินการต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
น าเข้าสินค้าท่ีหลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถ่ัวเหลือง น้ ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท าหน้าที่
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด าเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทยในต่างประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น 
เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับการขับเคลื่อนการด าเนิน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ด าเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ      
มาเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม       
ในการด าเนินการด้วย 
                          ๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล โดยให้ความส าคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ความมั่นคงหรือเรื่องที่มีช้ันความลับ 
                    ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดท าแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน น้ัน 
                          ๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี      
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมด าเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว       
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                          ๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีส าหรับจอดรถยนต์
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจรเป็นจ านวนมาก เช่น 
ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานท่ีราชการ สถานศึกษา เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การหารือทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสองฝ่ายได้หารือ
ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การติดตามความคืบหน้าในการจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่าง
ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ที่คาดว่าจะมีการลงนามในระหว่างการเดินทางเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงต้นปี ๒๕๖๑ และ (๒) การส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ด้าน creative content industry (อุตสาหกรรมที่น าเอามรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน) 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) การส ารวจพื้นที่ที่มี    
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ 798 Art Distict กรุงปักกิ่ง 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  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) รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรณรงค์สร้างจิตส านึก เคารพสิท ธิ   
ในทรัพย์สินทางปัญญาคู่ขนานกับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง และให้ความส าคัญกับการปกป้อง
คุ้มครองและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ        
การสร้างสรรค์พัฒนา ตระหนักถึงคุณค่าและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. มอบหมายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้แก่ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองทัพบก กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ     
และสังคม ส านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ด าเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป โดยให้ความส าคัญ
กับการด าเนินการตามแผนที่น าทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ( IP Roadmap) รวมถึงแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Work 
Plan) อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สามารถยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  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
ปาร ีส  (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement) สม ัยที ่ 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 และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นต้น ด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภายใต้คณะท างานเจรจาส าหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติด้านการประสานท่าที
เจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดเตรียมบุคลากรและงบประมาณส าหรับเข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโตและความตกลงปารีสอย่างต่อเนื่ อง ท้ังการประชุมปกติ
ประจ าปี ได้แก่ การประชุมองค์กรย่อยในช่วงกลางปี และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ในช่วงปลายปี รวมถึงการประชุม         
สมัยพิเศษเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
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(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

                ๓. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่าย
จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว หากไม่เพียงพอ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจากการจัดซื้อ    
จัดจ้างแล้วไปด าเนินการในล าดับแรกก่อน ส่วนปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ 
                ๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็นการด าเนินการในกรอบด้านการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมทั้งการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาแบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าและมี
ความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบูรณาการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๑๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๑ (The Eleventh Ministerial 
Conference : MC11) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้เอกอัครราชทูตผู้แทน
ถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้แทนเข้าร่วม
การประชุม MC11 ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ โดยมีข้อสังเกตและความเห็นสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การประชุม MC11 ถือว่าไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีหลายประเด็นที่สมาชิกยังไม่สามารถตกลง
กันได้ เนื่องจาก WTO ใช้ระบบฉันทามติ โดยสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยเพียงประเทศเดียวก็ท าให้การเจรจาหยุดชะงักไปได้ จึงต้องมี      
การด าเนินการต่อไปใน WTO หลังการประชุม MC11 เพื่อให้สมาชิกหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้โดยเร็ว 
                ๒. ประเด็นใหม่ ๆ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ MSMEs และบทบาทของสตรี เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในเวที WTO 
โดยประเด็นเหล่านี้อาจถูกน ามาถ่วงให้การเจรจาประเด็นท่ีคงค้างอยู่ช้าลงยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการใช้โอกาสจากการประชุม MC น าเสนอ
ประเด็นเชิงสังคมในมิติที่เช่ือมโยงกับการค้า เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ พร้อมทั้งผลักดันให้สมาชิกที่สนใจร่วมรับรองในหลักการ 
ซึ่งภายใต้บริบท WTO ถือเป็นเรื่องใหม่ และอาจเปิดช่องให้มีการน าประเด็นเชิงสังคมในมิติอื่น ๆ มาเป็นเง่ือนไขในการเจรจา       
ท ากฎระเบียบทางการค้าต่อไปได้ 
                ๓. ไทยผลักดันการหารือประเด็นคงค้างภายใต้การเจรจารอบโดฮา โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ การเปิดตลาดสินค้า
เกษตรเพิ่มเติมโดยลดภาษีสินค้าเกษตรระหว่างกัน รวมทั้งการผลักดันไม่ให้สมาชิกที่เป็นผู้น าเข้าสินค้าเกษตรใช้มาตรการปกป้อง
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกับสินค้าข้าว น้ าตาล และมันส าปะหลัง อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย    
ในระยะยาวต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ คร้ังท่ี ๕   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๕ (The 5th 
ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management : AMMDM) และการประชุมผู้น าภาคีเพื่อด าเนินการตามความตกลง
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 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on disaster Management : ACDM) และศูนย์ประสานงาน
อาเซียนในการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ( the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on 
disaster management AHA Center) และเห็นชอบในหลักการที่ส าคัญ เช่น (๑) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
อาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน (๒) รับรองตามมติที่ประชุม ACDM ให้ส านักเลขาธิการ
อาเซียนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อพัฒนาแผนการด าเนินงานตามปฏิญญาดังกล่าวภายใน   
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   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ (๓) รับรองตามมติที่ประชุม ACDM สนับสนุนให้อาเซียนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติภายใต้กรอบ    
ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ และ (๔) รับทราบการจัดการประชุมภาคีรัฐมนตรีอาเซียนเพื่อหารือด้านการจัดการภัยพิบัติ 
ครั้งท่ี ๑ ในปี ๒๕๖๑ ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ระหว่างวันท่ี ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้พบหารือกับนายฮิม แซม รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ธรรมการและศาสนากัมพูชา โดยฝ่ายไทยได้แจ้งให้ทราบถึงการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาร่วมกันระหว่างจังหวัดชายแดน
ของไทยกับจังหวัดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ ามปี   
ในประเทศเพื่อนบ้าน และขอความร่วมมือกระทรวงธรรมการและศาสนาสนับสนุนให้ชาวพุทธในกัมพูชาร่วมกิจกรรมสวดมนต์    
ข้ามปีในวิถีกัมพูชาในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือ
ทางศาสนาระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กันในมิติศาสนาให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์
กัมพูชาในพิธีเปิดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีร่วมไทย-กัมพูชา ณ โรงละครแห่งชาติจตุมุข ซึ่งท าการแสดงโดยคณะนักแสดงจาก
สถาบันการศึกษาของไทยและกัมพูชา โดยเป็นความร่วมมือที่สืบเนื่องจากโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนาฏศิลป์และดนตรี
ระหว่างสถาบันการศึกษาด้านศิลปะการแสดงของทั้งสองประเทศ 
                ๓. การเข้าเยี่ยมคารวะคุณหญิง แมน ซอม ออน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประสานงาน
ระหว่างรัฐสภา วุฒิสภา และการตรวจสอบ โดยฝ่ายไทยได้แจ้งให้ทราบถึงโครงการด้านศาสนาและวัฒนธรรมของกระทรวง
วัฒนธรรม และโครงการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาในมิติศาสนาและวัฒนธรรมทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน 
ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาขอบคุณรัฐบาลไทยท่ีอ านวยความสะดวกในการส่งคืนโบราณวัตถุท่ียึดได้ในปี ๒๕๔๓ กลับสู่กัมพูชาด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ

เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไปรษณีย์และ
โทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ 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) ซึ่งจะมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลของสองประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัล 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกั บหลักการ        
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี     
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ           
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง   การจัดท าความตกลงส าหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสหประชาชาติว่าด้วยการบริจาค

เงินสมทบ FEALAC Trust Fund 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการจัดท าความตกลงส าหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสหประชาชาติ
ว่าด้วยการบริจาคเงินสมทบ FEALAC Trust Fund (Cooperation Agreement between the Royal Thai Government and 
the United Nations Regarding a Contribution to the FEALAC Trust Fund) มีสาระส าคัญเป็นเอกสารแสดงเจตจ านงที่จะ
สนับสนุนเงินสมทบกองทุน FEALAC ด้วยความสมัครใจ เพื่อสนับสนุนโครงการที่ครอบคลุม FEALAC ทั้งหมด ครอบคลุมด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (๒) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๓) โครงการพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง 
(๔) นโยบายสาธารณะและพันธมิตรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และ (๕) นโยบายสาธารณะเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าและเพิ่มความสามัคคีในสังคม โดยจะมีการลงนามความตกลงฯ ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน      
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลงั พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริจาคเงินสมทบ FEALAC Trust Fund จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ
ไม่เกิน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 
โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจตาม สถานการณ์        
การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศที่ตั้งงบประมาณไว้แล้ว จ านวน ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ขอท าความตกลงกับ         
ส านักงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

เกาหลี [ข้อมติฯ ที่ ๒๓๙๗ (ค.ศ. ๒๐๑๗)] 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : 
UNSC) ที่ ๒๓๙๗ (ค.ศ. ๒๐๑๗) เกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดยยกระดับ
และเพิ่มมาตรการลงโทษ เช่น (๑) เพิ่มเติมรายช่ือบุคคลและองค์กรที่ถูกมาตรการลงโทษ (๒) ขยายมาตรการทางเศรษฐกิจ         
ให้ครอบคลุมการห้ามส่งออกทรัพยากรพลังงาน (๓) ก าหนดรายการสิ่งของที่ห้ามน าเข้าและส่งออกเพิ่มเตมิ (๔) ห้ามซื้อหรือรับโอน
สิทธิการท าประมง (๕) ก าหนดมาตรการตรวจค้นและมาตรการทางเรือเพิ่มเติม และ (๖) ก าหนดมาตรการด้านแรงงานเพิ่มเติม 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ถือปฏิบัติตามข้อมติ UNSC ปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์ของสหประชาชาติ 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องพึงระวังและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อมติ UNSC และแจ้งการด าเนินการเกี่ยวกับ
ข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน (Declaration of Civil 

Aviation Ministers' Conference) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน (Draft Declaration of Civil 
Aviation Ministers’ Conference) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือในระดับรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลนโยบายด้าน     
การบินพลเรือนของประเทศสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) 
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในการผลักดันการด าเนินการตามแผนงานในระดับภูมิภาคของ  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. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าของร่างปฏิญญาฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 
หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ก็ให้สามารถด าเนินการได้โดยให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ในประเด็นสารัตถะของร่างปฏิญญาฯ ควรเพิ่มข้อความเพื่อให้เกิดความชัดเจน และในประเด็นข้อพิจารณา
เพิ่มเติม ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการหรือโครงการความร่วมมือเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง     
ควรก ากับ เตรียมความพร้อม และเร่งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการด าเนินการได้ตามที่ร่างปฏิญญาฯ ก าหนดไว้ 
โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย เพื่อให้คะแนนประสิทธิภาพการก ากับดูแลความปลอดภัย
การบิน (Effective Implementation) มากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยทั่วโลก และด าเนินการรับรองท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ (Aerodrome Certification) ทั้งหมด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบ      

การด าเนินงานความร่วมมือไทย-ลาว พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (Framework for Thai-Lao Cooperation 2018-
2021) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติการด าเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมพรรณไม้ แหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชที่มีค่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ประจ าท้องถิ่นไทยและลาว และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติของไทยและลาว ตามกรอบการด าเนินงานความร่วมมือไทย-ลาว พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ (Framework for Thai-Lao Cooperation 2018-2021) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
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(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 
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                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๔ กรอบวงเงินทั้งสิ้น 
๑๕.๐๑๕๗ ล้านบาท ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดท ารายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการดังกล่าว และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๓ 
 

การลดความเหล่ือมล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง

บริการของรัฐ 
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(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 
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๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น     
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์          
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิขสิทธิ์      
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ     
ฐานรากด้วย 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ      
เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East 
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Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานาชาติ 
(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ างเคร่งครัด และให้เร่งรัด         
การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวก      
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง         
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง     
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการ         
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ       
ต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพ่ือกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพ่ือให้         
คนเหล่านี เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด     
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั งศูนย์รับเลี ยงเด็กเพ่ือเป็นสวัสดิการของลูกจ้างส าหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือ            
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างส าหรับสถานประกอบการของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถน าค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง       
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและสามารถหักได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตามที่จ่ายจริง         
แต่ไม่เกิน    ๑ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบ
ปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ และมีการติดตามผลการด าเนินงานการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กของ     
สถานประกอบการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งรวบรวมมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนติดตามประเมินผลกระทบต่อ
ฐานะทางการคลังที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินมาตรการต่าง ๆ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ า  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ ๙) 
ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญเป็นการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ าขึ้น ๘-๒๐ บาท/วัน ในทุกจังหวัด แบ่งออกเป็น ๗ ระดบั 
ได้แก่ (๑) ๓๐๘ บาท/วัน จ านวน ๓ จังหวัด (๒) ๓๑๐ บาท/วัน จ านวน ๒๒ จังหวัด (๓) ๓๑๕ บาท/วัน จ านวน ๒๑ จังหวัด       
(๔) ๓๑๘ บาท/วัน จ านวน ๗ จังหวัด (๕) ๓๒๐ บาท/วัน จ านวน ๑๔ จังหวัด (๖) ๓๒๕ บาท/วัน จ านวน ๗ จังหวัด และ          
(๗) ๓๓๐ บาท/วัน จ านวน ๓ จังหวัด และให้น าประกาศดังกล่าว ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ 
                ๒. ในส่วนของการใช้อัตราค่าจ้างลอยตัว ให้กระทรวงแรงงานศึกษาข้อดีข้อเสียของการปรับใช้อัตราค่าจ้างลอยตัว
ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อน เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวอาจท าให้อัตราค่าจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ 
                ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน ๓ สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเพิ่มเติม
ให้กับผู้ประกอบการ โดยให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบกิจการรายย่อยที่ไม่อยู่ในระบบภาษีและผู้ประกอบกิจการในภาคการเกษตร     
ซึ่งอยู่นอกขอบเขตที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการลดผลกระทบที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ 
                ๔. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้
แรงงานและสาธารณชนให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ภาษีเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ นอัตราค่าจ้างขั นต่ า)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ า) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้นายจ้างซึ่งเป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท และ     



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

มีการจ้างแรงงานไม่เกิน ๒๐๐ คน ทีม่ีการจ่ายค่าจ้างแรงงานรายวันตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่มีการปรับขึ้นใหม่ให้แก่ลูกจ้างสามารถ
น ารายจ่ายค่าจ้างรายวันท่ีได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างมาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจ านวน 
๑.๑๕ เท่าของค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้ ส าหรับค่าจ้างรายวันท่ีจ่ายให้แก่ลูกจ้างไปตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ าให้แก่นายจ้างที่ไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอย่างเหมาะสมด้วย รวมทั้งให้รับความเห็น
ของส านักงบประมาณที่เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ในการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะท าให้     
มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรการดังกล่าวให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินมาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น 
การลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา
มาพิจารณาทบทวนเพ่ือให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนด      
เส้นความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน 
เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาล              
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์          
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิ ขสิทธิ์     
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศแล ะเศรษฐกิจ    
ฐานรากด้วย 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า               
ที่มีผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั งข้าราชการชั นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เคร่ืองแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ      
เพ่ือป้องกันการฉวยโอกาสขึ นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั งนี  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บ
เคร่ืองแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบ โฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานาชาติ 
(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัด          
การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวก      
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง          
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง     
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรี ยน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศ ในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการ         
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ      
ต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้         
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด     
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                       ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการและ     
ผู้ควบคุมเรือที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุการสัญจรทางน้ า รวมทั้งพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในน่านน้ าไทย
ให้มีความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการก ากับดูแลผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรืออย่างเคร่งครัด การปรับปรุง
บทลงโทษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการพิจารณาการออกใบอนุญาตให้กับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรืออย่างเข้มงวด 
ตลอดจนการปลูกจิตส านึกทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ และประชาชนผู้ใช้บริการในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ด าเนินการให้ครอบคลุมถึงกรณีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือโดยสารและเรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น เรือสปีดโบ็ต           
เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น และให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการตรวจสอบและก ากับดูแลการก าหนดราคา
จ าหน่ายสินค้าและอาหารของร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั งอยู่ในพื นที่ท่าอากาศยานทุกแห่งให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ซื อ รวมถึง      
ให้พิจารณาด าเนินการจัดให้มีร้านค้าท่ีเป็นทางเลือกส าหรับผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน ให้สามารถเลือกซื อสินค้าและอาหาร
ในราคาที่ย่อมเยากว่าได้ 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินกิจการต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย 
เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคเอกชนที่ประกอบการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการ

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับคนพิการซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย) 
                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย         

การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด   
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ที่เป็นคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีหนังสือรับรองความพิการจากกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ เฉพาะเงินได้
ส่วนที่ไม่เกิน ๑๙๐,๐๐๐ บาทต่อปี ทั้งนี้ ส าหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง โครงการบ้านฅนไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กรอบการด าเนินโครงการบ้านฅนไทย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ประเภทที่อยู่อาศัย กลุ่มเป้าหมาย 
กรอบวงเงินโครงการ และรูปแบบ : โครงการการผ่อนช าระสู่การเช่าระยะยาว 
                    ๑.๒ ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน แยกบัญชีโครงการบ้านฅนไทย เป็นบัญชีธุรกรรม
นโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) โดยไม่ขอรับการชดเชยจากรัฐบาลและขอน าผลกระทบรายได้และค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการบ้านฅนไทยมาปรับตัวช้ีวัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ และ
ขอไม่นับรวมหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NOLs) ที่เกิดจากการด าเนินโครงการฯ เป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน
ของ ธอส. และธนาคารออมสิน (กรณี % NPLs ที่เกิดขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย NPLs ของธนาคารในภาพรวม) และขอน าผลกระทบต่อ
รายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการบวกกลับก าไรสุทธิเพื่อการค านวณโบนัสพนักงาน 
                ๒. ให้เปลี่ยนช่ือโครงการจากเดิม “โครงการบ้านฅนไทย” เป็น “โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ” และให้กระทรวง 
การคลังด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้รับความเห็นของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส านักงบประมาณที่เห็นควรให้ความส าคัญกับความคุ้มค่าของการด าเนินการ 
มาตรฐานของที่อยู่อาศัยที่จะพัฒนาขึ้น และการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความชัดเจน 
รวมทั้งควรค านึงถึงการกระจายพื้นที่โครงการให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ภาค การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย และภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกดิ
รายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องของวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ 
และประโยชน์ท่ีผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเป็นส าคัญ ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาการพิจารณาการจัดสรรที่อยู่อาศัยตาม
โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ กรณีที่มีอุปทาน (supply) เหลือจากกลุ่มเป้าหมายที่ ๑ (ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง) เพื่อพิจารณาให้กลุ่มเป้าหมายที่ ๒ (ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน) และ
กลุ่มเป้าหมายที่ ๓ (ประชาชนท่ัวไป) ให้เหมาะสม ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้รับทราบอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 

    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปได้ว่า การพิจารณาให้                
ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไดร้ับสทิธ์ิเงินอุดหนุนโดยตอ้งเป็นผู้มีข้อมูลในฐานข้อมูลการลงทะเบยีน
สวัสดิการแห่งรัฐ ยังไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการในระยะนี้ และหากให้ชะลอการจ่ายเงินหรือระงับสิทธิ์ส าหรับผู้ที่เคยได้รับเงินแล้ว
จะส่งผลใหผู้้มีสิทธ์ิไม่ได้รับเงินต่อเนื่องในการน าไปใช้ประโยชน์แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของ
เด็กท่ีจะเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป และมีความจ าเป็นต้องใช้เวลาในการปรับฐานข้อมูลให้ตรงกัน ซึ่งในระหว่างเตรียมความพร้อม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
และรับรองสิทธิ์ โดยเพิ่มเติมข้อมูลส าหรับผู้ลงทะเบียน ผู้รับรองสิทธิ์ในระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์       
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งปรับปรุงแบบฟอร์มการลงทะเบียน และเสนอกรมบัญชีกลาง
เห็นชอบด้วยแล้ว 
 
 
 
 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
       เร่ือง  การเสนอความเห็นการขอจัดตั งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุน          

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีข้อสังเกตว่า (๑) เงินอุดหนุน
ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ควรให้กองทุนฯ เสนอขอรับการจัดสรรตามความจ าเป็นต่อไป และเป็นไปตามก าลังเงินของแผ่นดิน 
(๒) ควรก าหนดให้มีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบตามร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... (๓) ควรก าหนดให้กองทุนฯ เข้าสู่กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (๔) ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรเงินสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานของหน่วยงานอื่นของรัฐ และ (๕) การก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังควรก าหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยมีข้อสังเกตว่า 
คณะกรรมการกองทุนฯ ควรก ากับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนในภาวะล าบากให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลัง (ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมอบหมายหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแต่ละโครงการเพื่อรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
                    ๑.๒ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คนส.) คณะอนุกรรมการ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คอต.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประจ าจังหวัด (คอจ.) รวมทั้งเห็นชอบในหลักการของการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ า
อ าเภอ (ทีม ปรจ.) 
                    ๑.๓ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง โดยจะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น สินค้า
เพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงการคลังก าหนด ตามแนวทางประชารัฐ
สวัสดิการเพิ่มเติม โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๙ จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม จ านวน ๒๐๐ 
บาท/คน/เดือน และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้สูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๙ จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม จ านวน ๑๐๐ 
บาท/คน/เดือน 
                    ๑.๔ เห็นชอบในหลักการของมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท้ังนี้ เมื่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรจะได้เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยว ข้องให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งประสานธนาคารกรุงไทย เพื่อด าเนินการรับช าระค่าจ้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป 
                    ๑.๕ เห็นชอบให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด าเนินมาตรการ
พัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม ๖ มาตรการ ๑๘ โครงการ และให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public 
Service Account : PSA) 
                    ๑.๖ อนุมัติงบประมาณเป็นวงเงินท้ังสิ้น ๓๕,๖๗๙,๐๙๐,๗๙๑ บาท ซึ่งประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

                          ๑.๖.๑ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการและ
คณะท างาน เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น และค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อ
ปฏิบัติงานในโครงการเป็นวงเงินไม่เกิน ๒,๙๙๙,๑๖๗,๗๒๓ บาท 
                          ๑.๖.๒ งบประมาณส าหรับโครงการเพื ่อรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เป็นวงเงินไม่เกิน  
๖ ,๗๗๔ ,๔๐๙ ,๘๖๗ บาท และงบประมาณส าหรับธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในการด าเนินงานเป็นวงเงินไม่เกิน  
๑๒,๐๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน ๑๘, ๘๐๗,๔๐๙,๘๖๘ บาท 
                          ๑.๖.๓ งบประมาณส าหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม 
จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด เป็นวงเงินไม่เกิน ๑๓,๘๗๒,๕๐๓,๒๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจาก    
เงินงบประมาณรายจ่ายภายใต้กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
                          ทั้งนี้ งบประมาณตามข้อ ๑.๖.๑-๑.๖.๓ ให้แต่ละหน่วยงานท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เห็นควรให้หน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มารองรับ
กลุ่มเป้าหมายตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นล าดับแรกก่อน โดยควรชะลอการด าเนินการส าหรับกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ได้    
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รองรับไว้ หากไม่เพียงพอ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนพร้อมรายละเอียดประกอบให้ชัดเจน เพื่อขอท าความตกลงแหล่งเงิน       
กับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑)         
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามขั้นตอนและกระบวนการงบประมาณ 
โดยค่าใช้จ่ายส าหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคฯ ให้ใช้จ่ายจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามขั้นตอนต่อไป ตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การด าเนินโครงการภายใต้มาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ควรให้ความส าคัญในเรื่องความพร้อมของโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย 
การติดตามและประเมินผล การสร้างความรับรู้และความเข้าใจของทุกภาคส่วนต่อการด าเนินมาตรการฯ และผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับทั้ง ๔ มิติของการด าเนินการ (มิติที่ ๑ การมีงานท า มิติที่ ๒ การฝึกอบรมและการศึกษา มิติที่ ๓ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน    
ในระบบ และมิติที่ ๔ การเข้าถึงสิ่งจ าเป็นพื้นฐาน) เพื่อลดความเสี่ยงของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสียที่จะเกิดขึ้น และ     
ความซ้ าซ้อนของการด าเนินการในแต่ละโครงการ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสานการท างานกับคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค และร่วมกันพิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้นอ้ย
ในภาพรวมให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังด าเนินการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของคณะท างาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ าอ าเภอ หรือ ทีม ปรจ. รวมถึงผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer : 
AO) ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวได้ถูกต้อง ชัดเจน ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดกรองผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ทีม ปรจ. จะต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ และจะต้องจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ
ส าหรับการดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปริมาณที่เหมาะสมด้วย 
                ๕. ให้กระทรวงการคลังเร่งเสนอร่างกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วต่อไป 
                ๖. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะ ประชากรไทยมีแนวโน้มชัดเจนว่าก าลังสูงวัยขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก และ     
จะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในเวลาอีกไม่เกิน ๑๐ ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงต้องเร่งวางนโยบายและหามาตรการต่าง ๆ เพื่อ
รองรับสังคมสูงอายุ เช่น การเสริมสร้างสุขอนามัยและสร้างรูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในท่ีอยู่อาศัยที่ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น 
                ๒. สถานการณ์ผู้สูงอายุทั่วไป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศอาเซียนมีประชากรรวมกันทั้งหมด ๖๓๙ ล้านคน มีประชากร
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๖๑ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๖ และมีประเทศท่ีเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว ๓ ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม โดยไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุใกล้ถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งหมด โดยครอบครัวไทยได้เปลี่ยนรูปแบบไปเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมีสมาชิกในครอบครัวน้อยลง โดยหนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน และผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้ออักเสบ/ข้อเสื่อม โรคถุงลมโป่งพอง/หลอดสมปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดเลือดหัวใจตีบ 
กล้ามเนื้อหัวใจตาย และอัมพาต 
                ๓. การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ มีข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย เช่น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
แบบไร้รอยต่อ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ การเพิ่มประสิทธิผลของการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยนอกสถานพยาบาล การส่งเสริม  
การใช้ยาอย่างเหมาะสม การออกก าลังกายและกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น 
                ๔. สถานการณ์เด่นปี ๒๕๕๙ เช่น การประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศศิลปินแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๒ ท่าน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ๑๑ ท่าน มีปฏิญญาผู้สูงอายุกับการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย 
พันธกรณีองค์การสหประชาชาติ เรื่อง ผู้สูงอายุ และมีนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เช่น เก้าอ้ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น เป็นต้น 
                ๕. งานวิจัยเพื่อสังคมสูงวัยปี ๒๕๕๙ เช่น โครงการ “การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางจิต และสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย” โครงการ “ระบบการดูแลทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ” 
เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการมีบุตร) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการ
ก าหนดให้ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ ๒ เป็นต้นไป ของผู้มีเงินได้หรือของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้   
ซี่งเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปีภาษี และให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้
พึงประเมินประจ าปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะต้องยื่นรายได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสสามารถน าค่าฝากครรภ์หรื อค่าคลอดบุตรไปหักเป็นค่าลดหย่อน     
ในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจ านวนที่จ่ายจริงส าหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราว แต่ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินมาตรการให้สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทย เนื่องจากมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการสูญเสียรายไดภ้าครัฐเป็นจ านวนมากในแต่ละปี และมีมาตรการรองรบั
ในเรื่องของการเลี้ยงดูและปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้กับเด็กที่เกิดในครอบครัวเดี่ยว เพื่อให้เติบโตเป็นประชากรวัยแรงงานท่ีมีคุณภาพ
อย่างแท้จริง รวมทั้งรวบรวมมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนติดตามประเมินผลกระทบต่อฐานะทางการคลั ง       
ที่เกิดขึ้นจริงจากมาตรการต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
           ๑. เห็นชอบการก าหนดสินค้าและบริการควบคุมปี ๒๕๖๑ จ านวน ๕๓ รายการ จ าแนกเป็น ๔๘ สินค้า และ         
๕ บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประชาสัมพันธ์      
ให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าและบริการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง และให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้
ความส าคัญกับการต่อยอดและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาการแปรรูปยางพาราอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและยกระดับราคายางพาราภายในประเทศได้อย่างยั่งยืน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ขออนุมัติก่อหนี ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ 

ระยะที่ ๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ส าหรับโครงการอาคารเช่า
ส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จ านวน ๘ โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัดชลบุรี โครงการอาคารเช่าฯ 
จังหวัดอุดรธานี โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัดระนอง โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัดมหาสารคาม โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัดหนองบัวล าภู และโครงการอาคารเช่าฯ      
จังหวัดกาญจนบุรี วงเงินรวม ๗๙๒.๕๓๘ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ทั้งนี้            
ให้การเคหะแห่งชาติเริ่มด าเนินโครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ ได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ก าชับการเคหะแห่งชาติด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผน     
การใช้จ่ายงบประมาณที่เสนอ รวมทั้งเร่งรัดด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ ได้รับอนุมัติ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย 

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและ

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกรณีการเยียวยา
ตามหลักมนุษยธรรม ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้แจ้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบด้วย ซึ่งผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ส านักกิจการยุติธรรมได้ศึกษาแนวคิดและกฎหมายจากต่างประเทศ เช่น เยอรมัน และชิลี พบว่ายังไม่มีประเทศ
ใดท่ีก าหนดให้มีกฎหมายกลาง แต่จะมีเพียงบางประเทศมีการช่วยเหลือในรูปแบบของระเบียบ 
                ๒. กรมบัญชีกลางจะมีการยกร่างระเบียบเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง และเหตุพิเศษอื่น ๆ เพื่อ      
ให้ความช่วยเหลือกรณีชีวิตและร่างกาย โดยก าหนดกรอบอัตราการช่วยเหลือเทียบเคียงจากพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว จ านวน ๘,๙๐๔,๒๐๐ บาท      
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนเอกชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จ านวน ๕๙ โรงเรียน โดยให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ
โดยตรงต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร  
มีกลไกในการก ากับ ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินงานและการใช้งบประมาณดังกล่าว เพื่อความโปร่งใส และความคุ้มค่าในการ
ใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการด าเนินการและจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จ านวน 
๒๙๐,๕๙๓,๒๔๖ บาท เพื่อให้กรมบัญชีกลางใช้ในการด าเนินโครงการจัดท าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรด าเนินการโดยค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และ           
เกิดประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นส าคัญ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการฯ รวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการฯ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปรับปรุง แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก ากับดูแลร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ด าเนินกิจการ
ตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนดอย่างเคร่งครัด และให้ช้ีแจงท าความเข้าใจกับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างชัดเจนต่อไปด้วย 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   

       เร่ือง  สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ 
(เร่ือง การใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด        
แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอ      
ในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและ
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเพิกถอน
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อน าที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินไปใช้ในกิจการอื่น อาจท าให้เกิดช่องว่างในการบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนที่ตามกฎหมาย 
จึงควรให้มีการก าหนดประเภทกิจการหรือโครงการที่คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมมีอ านาจพิจารณาให้ความยินยอม
หรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมให้ชัดเจน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการก าหนด
ประเภทกิจการหรือโครงการดังกล่าว รวมทั้งควรเพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับภาครัฐ หากการประกอบกิจการ
ของภาคเอกชนก่อให้เกิดมลพิษต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ โดยก าหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุนประกันความเสียหาย เพื่อ
ภาครัฐจะได้น าเงินค่าเสียหายไปฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบด้วย 
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การศึกษาและเรียนรู้ 

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น     
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์          
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิขสิทธิ์      
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ     
ฐานรากด้วย 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ      
เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั นออก (East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานาชาติ 
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(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัด          
การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะ ดวก     
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง          
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง    
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้
ค านึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมท้ังความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป 
และให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการ
เรียนพิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการ         
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ      
ต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้         
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาท่ีผ่านมา เช่น ผลการลดชั่วโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ 
PISA) 
                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงาน
ท าและรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด     
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
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มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทาง มาตรการในการด าเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกั นและแก้ไขปัญหา    
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่งประเทศไทย) เร่งรัดการด าเนินการรวบรวมปริมาณ       
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และด าเนินการต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
น าเข้าสินค้าท่ีหลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถ่ัวเหลือง น้ ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามา      
ท าหน้าที่เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซ่ึงขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งใน   
สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด าเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทย
ในต่างประเทศให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น 
เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับการขับเคลื่อนการด าเนิน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ด าเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ      
มาเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม       
ในการด าเนินการด้วย 
                          ๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล โดยให้ความส าคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ความมั่นคงหรือเรื่องที่มีช้ันความลับ 
                    ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดท าแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน น้ัน 
                          ๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี      
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมด าเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว       
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                          ๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีส าหรับจอดรถยนต์
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจรเป็นจ านวนมาก เช่น 
ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานท่ีราชการ สถานศึกษา เป็นต้น 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  โครงการทุนการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)          

ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบโครงการทุนการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) ในการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ของประเทศญี่ปุ่น ส าหรับ
นักเรียนรุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และนักเรียนรุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ส าหรับค่าใช้จ่าย
นักเรียนทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๘ เห็นควรให้จัดสรรงบประมาณในกรอบวงเงิน ๑๐๙.๖๙ ล้านบาท ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ข้อเสนอแนะของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้อสังเกตของส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. 
ที่เห็นควรมีการประเมินผลในระหว่างด าเนินงานเพื่อการพัฒนาและขยายผลให้มากยิ่งขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป และในการสรรหา
และคัดเลือกนักเรียนทุน ควรพิจารณาผู้ที่มีผลงานหรือโครงการในระดับมัธยมที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิศวกรรม       
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนานวัตกรรม หรือแนวโน้มในการต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประเทศก าลังมีความต้องการ     
เพื่อพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งควรช้ีแจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบบและรายละเอียด
การศึกษา ตลอดจนการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรดังกล่าวให้กับผู้ปกครองและผู้รับสมัครรับทุนทราบ 
นอกจากน้ี ควรให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสเรียนรู้สังคม ภาษา วัฒนธรรมของไทย กิจกรรมสัมพันธ์ หรือปลูกฝังค่านิยมในการรับราชการ 
หรือการฝึกงานในประเทศไทยในช่วงปิดภาคการศึกษา หรือจัดสรรหน่วยงานต้นสังกัดให้กับผู้รับทุนก่อนส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อช่วยให้ผู้รับทุนสามารถที่จะปรับตัวและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงควรที่จะขยายโครงการ
ท านองนี้ด้วยการเพิ่มจ านวนเงินและทุนการศึกษาให้มากขึ้น และขยายขอบเขตการคัดเลือกนักเรียนท่ีจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ให้กระจายครอบคลุมไปสู่กลุ่มนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ในสังกัดโรงเรียนทั่วไป ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
                    ๓.๑ ก าหนดเง่ือนไขการรับทุนการศึกษาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม โดยเน้นให้ผู้รับทุนให้ความส าคัญ      
กับการกลับมาปฏิบัติงานจริงในภาคราชการหลังจากจบการศึกษา รวมถึงต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อผูกพันต่าง ๆ ในการรับ
ทุนการศึกษาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย 
                    ๓.๒ พิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของประเทศญี่ปุ่น       
เช่น KOSEN เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและท าให้สามารถเพิ่มจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาได้มากยิ่งข้ึน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   

       เร่ือง  การเสนอความเห็นการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุน          
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีข้อสังเกตว่า (๑) เงินอุดหนุน
ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ควรให้กองทุนฯ เสนอขอรับการจัดสรรตามความจ าเป็นต่อไป และเป็นไปตามก าลังเงินของแผ่นดิน  
(๒) ควรก าหนดให้มีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบตามร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... (๓) ควรก าหนดให้กองทุนฯ เข้าสู่กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (๔) ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรเงินสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานของหน่วยงานอื่นของรัฐ และ (๕) การก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังควรก าหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

                    ๑.๒ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยมีข้อสังเกตว่า 
คณะกรรมการกองทุนฯ ควรก ากับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนในภาวะล าบากให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลัง (ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ. .... ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ที่ตรวจพิจารณาแล้วไปปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ส านักงบประมาณ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เช่น แหล่งที่มาของเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา การจัดตั้งหน่วยงานตามร่างพระราชบัญญัติฯ และการก าหนดวงเงินที่รัฐบาลจัดสรรเป็นทุนประเดิม การก าหนด
แหล่งที่มาของเงินทุนและการก าหนดโครงสร้างของกองทุนฯ เป็นต้น แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการ 
นโยบายบริหารทุนหมุนเวียน ไปพิจารณาด าเนินการเมื่อได้จัดตั้งเป็นส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตาม
กฎหมายนี้แล้ว 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรก าหนดแนวทางการก าหนด
เครื่องแบบขององค์การมหาชนไว้เพื่อให้เครื่องแบบของทุกองค์การมหาชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป
ด้วย 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น     
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์          
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิขสิทธิ์      
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ     
ฐานรากด้วย 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ      
เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานาชาติ 
(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัด         



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวก      
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง          
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรั บปรุง    
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการ        
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้              
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้         
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ ์และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด     
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการแล ะจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น    
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์          
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิขสิทธิ์      
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ     
ฐานรากด้วย 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ เพื่อป้องกันการฉวย
โอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณา
ก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร 
ต ารวจ เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานาชาติ 
(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัด         
การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวก      
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง          
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง     
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียน
การสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการ         
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ       
ต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้         
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด     
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   

       เร่ือง  โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (ทุนพัฒนาอาจารย์) 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการถอนเรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (ทุนพัฒนาอาจารย์) พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๘๐ คืนไปเพื่อพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยให้
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เช่น ควรมีการผสมผสานระหว่าง
การให้ทุนรัฐบาลและการขอทุนจากสถาบันในต่างประเทศ ในส่วนของทุนพัฒนาอาจารย์หลังปริญญาเอก หากมีการขยายไปยัง
กลุ่มเป้าหมายสถาบันอื่น ๆ เช่น สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดตามกระทรวงต่าง ๆ จะท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความครอบคลุมมากขึ้น 
ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการในระยะที่ ๑ ก่อนการด าเนิน
โครงการในระยะที่ ๒ ต่อไป เพ่ือให้การบริหารจัดการทุนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการจัดสรรทุนกับแหล่งทุนอื่น ๆ ที่มีการจัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้วย เป็นต้น รวมทั้งข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ีไปประกอบการพิจารณาด้วย 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๕ 
 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  

 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่ านมา   
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น    
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์         
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิขสิทธิ์      
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการ รายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ    
ฐานรากด้วย 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ      
เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานาชาติ 
(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัด         
การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวก     
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง         
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง    
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการ        
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ      
ต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้        
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซ่ึงเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและ        
มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด    
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
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มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกอบด้วยผลการ
ด าเนินงานของ สวรส. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ด าเนินการตามภารกิจหลักในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สุขภาพอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ  และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ      
สวรส. สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วเห็นว่า งบการเงินของ สวรส. ณ วันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช้ ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑) มีสาระ 
ส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งด าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
ส าหรับการบริจาคตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓ วรรคสาม เพื่อให้เกิด     
ความชัดเจนตามหลักการที่จะยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับการบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาลภาครัฐเท่านั้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในโอกาสแรก ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง   ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

และงบประมาณสนับสนุน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการให้สภากาชาดไทยด าเนินโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนขยาย (อาคารศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์    
และสาธารณสุข) ขนาดความสูง ๑๓ ช้ัน ช้ันใต้ดิน ๔ ช้ัน พื้นที่ใช้สอย ๔๐,๒๙๐ ตารางเมตร ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยอาคารดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มพื้นที่และเช่ือมโยงการให้บริการผู้ป่วยนอกกับอาคาร       
ผู้ป่วยนอกเดิม (อาคาร ภปร.) ที่ไม่สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้เพียงพอในปัจจุบัน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการดังกล่าว วงเงิน ๒,๔๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
จ านวน ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงาน จ านวน ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จ านวน ๑,๙๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณสมทบ จ านวน ๔๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ในสัดส่วนเงินงบประมาณ : เงินนอกงบประมาณ เท่ากับ ๘๐ : ๒๐ โดยให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้สภากาชาดไทยเตรียมการด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง    
การก่อสร้างศูนย์บูรณาการดังกล่าว เช่น ปัญหาการจราจร ความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง ปัญหาการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย เป็นต้น 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินรายการโครงการจัดต้ังโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรม

ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก หมวดงบลงทุน ค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก 
ในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก จ านวน ๑,๓๔๘,๒๓๘.๒๐ บาท โดยใช้เงินรายได้ขององค์การเภสัชกรรม 
ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุข (องค์การ
เภสัชกรรม) รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรก ากับดูแลการบริหารโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายขององค์การเภสัชกรรมในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน  GMP ขององค์การอนามัย
โลกสามารถเปิดท าการได้ทันภายในปี ๒๕๖๓ ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุข (องค์การเภสัชกรรม) รับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการฯ ที่คลาดเคลื่อนและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และรายงาน   
ผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ้ า  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   

       เร่ือง  รายงานการด าเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบรายงานการด าเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus 
manokwari) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทาง         
การจัดการหนอนตัวแผบนิวกินี โดยมีข้อสรุปร่วมกันถึงแนวทางการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน
วิชาการ ประกอบด้วย การระบุชนิดพันธ์ุ รวมถึงการตรวจสอบการพันธุกรรม การส ารวจพ้ืนท่ีการแพร่กระจาย การศึกษาการเป็น
พาหะของโรค การแจ้งข่าวและพิสูจน์ทราบเบื้องต้น การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่กระจาย การหลุดรอดปะปนกับ
สินค้าน าเข้า-ส่งออก วิธีการก าจัดที่ถูกต้อง การประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของมนุษย์ ควบคู่     
ไปกับการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนโดยเฉพาะในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการหนอนตัวแบนนิวกินีของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น (๑) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ส ารวจพื้นที่แพร่กระจายในเขตป่าไม้และพื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน (๒) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าระวัง
บริเวณด่านตรวจสอบการน าเข้า-ส่งออก (๓) ให้กระทรวงสาธารณสุขเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพ และ (๔) ให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสนับสนุนทุนวิจัยองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหนอนตัวแบน
นิวกินี เป็นต้น ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนให้ชัดเจนและทั่วถึงเกี่ยวกับ
หนอนตัวแบนนิวกินี เช่น การเป็นพาหะของโรค พื้นที่แพร่กระจาย ผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศ เป็นต้น เพื่อประโยชน์     
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนตัวแบนนิวกินีต่อไป 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
   

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
                ๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับปรุงแนวทาง             
การด าเนินงานของสมาคมกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีคุณภาพ และให้ มีกระบวนการ
คัดเลือกผู้มีศักยภาพและความสามารถในแต่ละประเภทกีฬา เพ่ือเป็นตัวแทนของชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ต่อไป นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งส่งเสริมให้มีนักกีฬาประเภทต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬา       
ในประเภทกีฬาที่ประเทศไทยยังไม่มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหรือที่ยังไม่ประสบความส าเร็จในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
เท่าที่ควร และให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาสนับสนุนให้เหล่าทัพต่าง ๆ คัดเลือกก าลังพลในสังกัดที่มีความพร้อมและมีรูปร่าง
เหมาะสมมาฝึกฝนกีฬาประเภทต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติในอนาคตต่อไป 
                ๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวาง      
ผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศในระยะต่อไป โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน นั้น ให้กระทรวง
คมนาคม (ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แผนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระจายความเจริญจากพื้นที่ช้ันในไปสู่พื้นที่รอบนอกของจั งหวัด    
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดวางผังเมืองดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลการด าเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬาในปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยปีการศึกษา ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดห้องเรียนกีฬา ๓ โรงเรียน ๓ จังหวัด โดยเปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในชนิดกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลหญิง 
ปัจจุบันมีนักเรียนรุ่นท่ี ๑ จ านวน ๒๐๐ คน และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่มเติม จ านวน ๖ โรงเรียน ๕ จังหวัด 
โดยเปิดรับเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปัจจุบันมีนักเรียนในรุ่นที่ ๒ จ านวน ๔๔๑ คน 
                ๒. ผลการแข่งขันของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ          
ที่ส าคัญ เช่น ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน   
ชิงชนะเลิศระดับประเทศรายการ OBEC MONO CHAMPION CUP 2017 เป็นต้น และผลงานของนักเรียนรายบุคคลในโครงการ
ห้องเรียนกีฬาท่ีเป็นตัวแทนทีมชาติ มีนักเรียนเป็นตัวแทนทีมชาติ จ านวน ๓ คน 
                ๓. กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกันด าเนินโครงการตามข้อก าหนดในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา (MOU) โดยเปิดห้องเรียนได้ครบถ้วนในจังหวัดที่มีสถาบันการพลศึกษาตั้งอยู่ แต่         
ไม่มีโรงเรียนกีฬา จ านวน ๙ โรงเรียน ใน ๘ จังหวัด และได้จัดท าบันทึกข้อตกลงให้นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา    
ตอนปลายในโครงการห้องเรียนกีฬาดังกล่าว รุ่นที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันการพลศึกษา
ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์         
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 



 
นโยบายที่ 

๖ 
 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   

       เร่ือง  การเสนอความเห็นการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุน          
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีข้อสังเกตว่า (๑) เงินอุดหนุน
ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ควรให้กองทุนฯ เสนอขอรับการจัดสรรตามความจ าเป็นต่อไป และเป็นไปตามก าลังเงินของแผ่นดิน 
(๒) ควรก าหนดให้มีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบตามร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... (๓) ควรก าหนดให้กองทุนฯ เข้าสู่กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (๔) ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรเงินสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานของหน่วยงานอื่นของรัฐ และ (๕) การก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังควรก าหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยมีข้อสังเกตว่า 
คณะกรรมการกองทุนฯ ควรก ากับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนในภาวะล าบากให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลัง (ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม-
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ งบประมาณ จ านวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ าวน ๘๙๗,๗๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๖ 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๖๗ (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ ๓๐.๒๙) จ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน ๒,๒๔๐,๒๑๙ ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๘๑๐,๕๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๘ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๑๘ (เป้าหมายรายจ่ายประจ าร้อยละ 
๓๓.๐๐) และรายจ่ายลงทุน จ านวน ๖๕๙,๗๘๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๒๕๓,๑๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๗ 
และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๘๗,๑๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๑ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๙๐ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน     
ร้อยละ ๒๑.๑๑) ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนโยบายส าคัญของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี     
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเฉพาะโครงการ/รายการที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการภายในปีงบประมาณ 
                    ๑.๒ เห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                     ๑.๓ อนุมัติให้ค าของบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี 
                    ๑.๔ อนุมัติในหลักการให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... เป็นเรื่องด่วนและแจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงบประมาณทราบโดยตรง 
เพื่อให้ส านักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติฯ และเอกสารงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ          
ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                    ๑.๒ แนวทางการจัดท าและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                    ๑.๓ การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

            ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 
๑,๐๐๐ ล้านบาท ในทุกงบรายจ่าย ซึ่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผลการประกวดราคาแล้ว แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
หรืออยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ หากมีความพร้อมสามารถก่อหน้ีผูกพันได้ ก็เห็นควรให้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ โดยขอให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการก่อหนี้ผูกพัน ส่งส านักงบประมาณภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้รายงาน   
รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลแผนงานบูรณาการทราบ
ด้วย 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

                    ๑.๒ ส าหรับรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาทบทวน
แล้วเห็นว่าหมดความจ าเป็น หรือมีล าดับความส าคัญลดลง หรือไม่สามารถด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว        
ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่
กรณี โดยด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณาน าไปช่วยเหลือ 
เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบ
อันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่หากหน่วยงานใดไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม 
หรือได้ด าเนินการแก้ไขบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้พิจารณาด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่โดยค านึงถึง
แผนการปฏิรูปประเทศ การแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน    
ในพื้นที่ หรือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบริหารเพื่อ
รองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และแผนงานการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
                    ๑.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและก ากับดูแลหน่วยงาน    
ในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด รวมทั้ง
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา    
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น     
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์          
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิขสิทธิ์      
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานแล ะสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ     
ฐานรากด้วย 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนด



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ      
เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ
การค้าและบริการ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูล
นานาชาติ (International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ
ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง 
โครงการพัฒนาท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวก      
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง          
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง     
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาต รการ        
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ       
ต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้         
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด     
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทาง มาตรการในการด าเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา     
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่งประเทศไทย) เร่งรัดการด าเนินการรวบรวมปริมาณ       
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และด าเนินการต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
น าเข้าสินค้าท่ีหลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถ่ัวเหลือง น้ ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท าหน้าที่
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด าเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทยในต่างประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น 
เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับการขับเคลื่อนการด าเนิน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ด าเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ      
มาเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม       
ในการด าเนินการด้วย 
                          ๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล โดยให้ความส าคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ความมั่นคงหรือเรื่องที่มีช้ันความลับ 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

                    ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดท าแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน น้ัน 
                          ๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี      
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมด าเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว       
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                          ๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือให้ภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือเพ่ิมพื้นที่
ส าหรับจอดรถยนต์และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจร
เป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานที่ราชการ สถานศึกษา เป็นต้น 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น     
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์          
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิขสิทธิ์      
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ     
ฐานรากด้วย 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ      
เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนที่การท าเกษตรแบบ
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

แปลงใหญ่ เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซ้ือผลผลิตจากพืชนั้นโดยมี           
การประกันราคาขั้นต่ า เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับ
อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานา ชาติ 
(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัด          
การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวก     
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง          
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง    
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการ        
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสู ง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ      
ต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้         
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
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   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 
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                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด     
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทาง มาตรการในการด าเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา     
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่งประเทศไทย) เร่งรัดการด าเนินการรวบรวมปริมาณ       
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และด าเนินการต่อไปให้เกิดผล             
เป็นรูปธรรมภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
น าเข้าสินค้าท่ีหลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถ่ัวเหลือง น้ ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท าหน้าที่
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด าเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทยในต่างประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น 
เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับการขับเคลื่อนการด าเนิน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ด าเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ      
มาเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม       
ในการด าเนินการด้วย 
                          ๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล โดยให้ความส าคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ความมั่นคงหรือเรื่องที่มีช้ันความลับ 
                    ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดท าแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน น้ัน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

                          ๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี      
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมด าเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว       
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                          ๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีส าหรับจอดรถยนต์
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจรเป็นจ านวนมาก เช่น 
ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานท่ีราชการ สถานศึกษา เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการด าเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือ     

ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการติดตามและตรวจสอบการด าเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือ 
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๐ 
(ยกเว้นภาคใต้ด าเนินการตรวจสอบช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์โครงการ การป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การยื่นขอสินเช่ือและการอนุมัติสินเช่ือของโครงการ 
การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงคุณภาพข้าว ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร). กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เช่น การช่วยเหลือให้เกษตรกร
รายย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าว และการเร่งรัดโอนเงินช่วยเหลือ
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร รวมทั้งความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ ส านักงบประมาณ และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพ าะในส่วนของ        
การประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง การด าเนินโครงการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ            
ให้เพียงพอ เช่น ลานตากข้าว ยุ้งฉาง และเครื่องอบลดความช้ืน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการได้       
มากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดียิ่งข้ึนด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ 

และปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ตามที่
คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกได้ตรวจสอบและอนุมัติเงินชดเชยดอกเบี้ยแล้ว 
จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๐๗,๒๕๑,๒๙๕.๙๙ บาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้รับความเห็นของกระทรวง  
การคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้เร่งจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณชดเชย
ให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการเก็บสต็อกแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ
หากรัฐบาลมีโครงการในลักษณะเดียวกันในอนาคต นอกจากนี้ ควรท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการตัดสินใจและวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแนวทางการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้มีสถานที่เก็บสต็อกสินค้าเกษตร 
เช่น ไซโล เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการน าผลผลิตมาเก็บรักษาเพื่อชะลอการขายในช่วงที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก    
โดยให้พิจารณาด าเนินการในพื้นท่ีที่ยังไม่มีสถานท่ีเก็บสต็อกสินค้าเกษตรในลักษณะดังกล่าวเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ให้พิจารณาสนับสนุน
ให้เกษตรกรภายในชุมชน หรือสถาบันเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนจัดสร้างสถานท่ีเก็บสต็อกสินค้าเกษตรด้วย 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง

ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๓ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามา          
ในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๓ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการน าเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ส าหรับ  ปี ๒๕๖๑ ถึงปี  
๒๕๖๓ ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน [ASEAN Free Trade Area (AFTA)] เพื่อประกอบ การใช้สิทธิพิเศษทางด้าน
ภาษีศุลกากร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรระบุบทอาศัยอ านาจเป็น “อาศัย
อ านาจตามความใน (๕) และ (๖) ของมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒” เพื่อให้การระบุบทอาศัยอ านาจเป็นไปโดยชัดเจนและครบถ้วน และตัดวันใช้บังคับในร่างข้อ ๒ 
นอกจากนี้ การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ เช่น การก าหนดช่วงเวลาน าเข้าส าหรับผู้น าเข้าทั่ วไป 
ต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน [ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)] และพันธกรณี
ระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก ากับดูแลการปฏิบัติตามร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของสินค้า รวมทั้งควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบนโยบายการน าเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ที่ก าหนดระยะเวลาน าเข้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ของแต่ละปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
เพื่อให้ผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าได้ทันตามกฎหมายก าหนดและได้รับประโยชน์สูงสุดตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซยีน 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา    
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น    
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์          
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิขสิทธิ์      
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ     
ฐานรากด้วย 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ      
เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพ่ิมรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเท่ียวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานาชาติ 
(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัด          
การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวก     
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง          
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง    
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการ        
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมี รายได้ไม่เพียงพอ      
ต่อการด ารงชีพ 
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                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้         
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด     
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคง
ด้วย นั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว    
ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ด้วย ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา       
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดท าความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมด าเนินการ
และไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อน าไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม    
ต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
ด าเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ  เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถ
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ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจัดท าฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็น
ปัจจุบันและก าหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาท างานในภาคราชการ
หรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป    
ทั้งนี ้ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อน        
การด าเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)     
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็นโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐    
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ      
ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน     
๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ     
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่       
ที่แนวเขตท่ีดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย    
มีโอกาสร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ นั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าว      
อย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึง
การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ า และการจัดท าแก้มลิง
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงานเพ่ือด าเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน        
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การก าหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระท าผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก่อนน าส่วนที่เหลือส่งคลังเป็น รายได้
แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖       

(ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน        

ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

                ๑. ผลการด าเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ (ฉบับ
ปรับปรุง) ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ภาพรวมของการด าเนินการตามแผนงานฯ ระยะทางรวม ๒๕.๒ กิโลเมตร ด าเนินการไปแล้ว 
๓.๙ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕ 
                ๒. แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป จะมีการติดตามและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนงานฯ ให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๔๘๐.๕๖ ล้านบาท ปัจจุบัน
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๕๑.๐๒ ล้านบาท และคาดว่าจะเร่งรัดการเบิกจ่ายในส่วนท่ีเหลือให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการก าหนดราคาโอน

ระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)] 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
    ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการก าหนด
ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)] โดยก าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี
เงินได้นิติบุคคล ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้
มีการถ่ายโอนก าไรระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรที่พึงเสีย ของกระทรวงการคลัง ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประสานกับกระทรวงการคลัง แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง      
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่    

ที่จะด าเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน เพ่ือด าเนินโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ          
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) รวม ๒ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม ๒ ฉบับ เพื่อก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อด าเนินกิจการ
รถไฟฟ้า ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า สถานท่ีจอดรถส าหรับผู้โดยสาร และกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการรถไฟฟ้า และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และ
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

                    ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด าเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขต   
บางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
วัฒนธรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งรัดจัดท ารายงานช้ีแจงเพิ่มเติมและด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ รวมทั้งในการก าหนดบริเวณที่ท่ีจะเวนคืนและด าเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชนตามร่างพระราช
กฤษฎีกาท้ัง ๒ ฉบับ ควรค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโบราณสถาน ทั้งโบราณสถานท่ีอยู่เหนือพ้ืนดิน และโบราณสถานท่ีอยู่
ในบนแนวเส้นทางหรือใกล้เคียงกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ และอาคารที่ก่อสร้างเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการด าเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ      
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการโครงการได้ทันทีเมื่อการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป
ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                       ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการและ     
ผู้ควบคุมเรือที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุการสัญจรทางน้ า รวมทั้งพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ           
ในน่านน้ าไทยให้มีความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการก ากับดูแลผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรืออย่าง
เคร่งครัด การปรับปรุงบทลงโทษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการพิจารณาการออกใบอนุญาตให้กับเจ้าของเรือ
และผู้ควบคุมเรืออย่างเข้มงวด ตลอดจนการปลูกจิตส านึกทุกภาคส่วนทั้ง ผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ และประชาชน
ผู้ใช้บริการในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว       
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้ครอบคลุมถึงกรณีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือโดยสารและ
เรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น เรือสปีดโบ็ต เรือเฟอร์ร่ี เป็นต้น และให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการเร่ืองนี้           
ให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการตรวจสอบและก ากับดูแลการก าหนดราคาจ าหน่ายสินค้าและ
อาหารของร้านค้าต่าง ๆ ท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยานทุกแห่งให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อ รวมถึงให้พิจารณาด าเนินการจัด
ให้มีร้านค้าที่เป็นทางเลือกส าหรับผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน ให้สามารถเลือกซื้อสินค้าและอาหารในราคาที่ย่อมเยากว่าได้ 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรการส่งเสริม
และจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินกิจการต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย เช่น การให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคเอกชนท่ีประกอบการเกี่ยวกับการจัดสถานท่ีดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
กับการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
                ๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
ของสมาคมกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีคุณภาพ และให้มีกระบวนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพ       
และความสามารถในแต่ละประเภทกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติต่อไป นั้น ให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเร่งส่งเสริมให้มีนักกีฬาประเภทต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาในประเภทกีฬาที่ประเทศไทย   
ยังไม่มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน หรือที่ยังไม่ประสบความส าเร็จในการแข่งขันในระดับนานาชาติเท่าที่ควร และให้กระทรวงกลาโหม



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

พิจารณาสนับสนุนให้เหล่าทัพต่าง ๆ คัดเลือกก าลังพลในสังกัดที่มีความพร้อมและมีรูปร่างเหมาะสมมาฝึกฝนกีฬาประเภทต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติในอนาคตต่อไป 
                ๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวาง      
ผังเมืองในพ้ืนที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพ้ืนที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง       
การรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศในระยะต่อไป โดยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน นัน้ 
ให้กระทรวงคมนาคม (ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแผนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือกระจายความเจริญจากพ้ืนที่ชั้นในไปสู่พ้ืนที่
รอบนอกของจังหวัดต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดวางผังเมืองดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย -จีน คร้ังที่ ๑๗-๒๒ ภายใต้บันทึก             

ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๑๗-๒๒ 

ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๕ มีสาระส าคัญเป็นการหารือร่วมกันเพื่อให้การด าเนินโครงการฯ แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการ เช่น การว่าจ้างฝ่ายจีน
ในร่างสัญญา ๒.๑ (การออกแบบรายละเอียด) ร่างสัญญา ๒.๒ (ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง) และร่างสัญญา ๒.๓ (งานระบบราง 
ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร) กรอบวงเงินและแนวทางการก่อสร้างโครงการความ
ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน การอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกของไทย และการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น 
และเพื่อให้เป็นไปตามโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเช่ือมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑    
ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ 

สายบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน และร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง 
ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นกรณีที่มี
ความจ าเป็นโดยเร่งด่วน รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ (๑) ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน และ (๒) ร่างประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี 
เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา และการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-
กาญจนบุรี เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ านาจวางเงิน       
ค่าทดแทนเพื่อเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและส่งมอบพื้นท่ีเพื่อสร้างทางหลวงทั้ง ๒ สายดังกล่าวได้ทัน
ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การขอต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินบัญชี (การเคหะแห่งชาติ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท 
ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ครบก าหนดวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีกระทรวงการคลัง      
ค้ าประกัน ซี่งเป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจนถึงวันท่ี ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส ารองวงเงินไว้ส าหรับกรณีที่มีความจ าเป็นและขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่ง และ      
เพื่อมิให้การด าเนินงานต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงักลง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กคช. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวเท่าที่จ าเป็นและสอดคล้องกับ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งให้ใช้จ่ายตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและจ าเป็นเท่านั้น         
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ประกอบด้วย ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) รายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
(๒) แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ (๓) การแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง    
และขนาดย่อม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย (๔) การขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัท
ในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (PEA Encom) เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ ส าหรับพื้นท่ี     
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล และ (๕) หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ พนักงาน 
และลูกจ้างของบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ถือหุ้น และมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ด าเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดังกล่าวต่อไป ตามที่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยประสานกระทรวงการคลังเกี่ยวกับกระบวนการเพิ่มทุน
อย่างใกล้ชิดและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้า และให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งด าเนินการแนวทางต่าง ๆ      
ในการจัดตั้งบริษัทลูกตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มเปิดให้บริการ รวมทั้งพิจารณาก าหนด   
ผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนและเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ให้รัฐวิสาหกิจ
ทั้ง ๗ แห่ง ด าเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้กระทรวงที่ก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้จัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวที่สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรและการจัดท าแผนปฏิบัติการ
รายปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการลงทุนและการขอกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องของการประปาส่วนภูมิภาค 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับเปลี่ยนแหล่งเงินการลงทุน
จากแหล่งเงินรายได้เป็นแหล่งเงินกู้ในประเทศทดแทนในโครงการลงทุนภายใต้งบลงทุน จ านวน ๕ โครงการ วงเงิน ๒,๙๒๓.๙๑๓ 
ล้านบาท และให้ กปภ. พิจารณาใช้เงินรายได้เพื่อลงทุนโครงการย่อยภายใต้งบด าเนินงานปกติ จ านวน ๗ โครงการ เป็นล าดับแรก 
หาก กปภ. จ าเป็นต้องกู้เงิน ให้ด าเนินการกู้เงินเป็นรายปีตามความจ าเป็น โดยต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกู้เงินและได้รับ
การบรรจุวงเงินในแผนบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ นอกจากน้ี ให้ กปภ. กู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ 
Credit Line จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ครั้งท่ี ๒ เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ กปภ. จะกู้เงินได้ต่อเมื่อ กปภ. ได้รับอนุมัติการกู้เงินจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว  
                ๒. ให้ กปภ. รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ กปภ. เบิกจ่ายเงินกู้เท่าที่จ าเป็น โดยให้สอดคล้องกับความพร้อมและความก้าวหน้าของโครงการ 
รวมทั้งพิจารณาเครื่องมือเงินกู้ที่สอดคล้องกับการใช้เงินเพื่อลดต้นทุนการกู้เงิน และ ควรหารือปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก   
การด าเนินงานที่ท าให้ กปภ. มีความไม่แน่นอนทางรายได้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขนอกเหนือจาก
การปรับเปลี่ยนแหล่งเงินลงทุนโครงการจากเงินรายได้เป็นเงินกู้เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ กปภ. ควรเร่งรัดด าเนินการลงทุ น        
ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะการลงทุน
โครงการ เนื่องจากหลายโครงการใกล้ครบก าหนดระยะเวลาในการลงทุนแล้ว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์กู้เงินโดยการออกพันธบัตรวงเงินรวมไม่เกิน ๓๓,๒๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ 
แบ่งเป็น (๑) การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรใหม่ จ านวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและ     
การปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
และ (๒) การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อ Roll-over จ านวน ๑๘,๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นกรอบวงเงินการออกพันธบัตรเพื่อ
ทดแทนพันธบัตรเดิมที่มีอายุครบก าหนด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืน ๆ ที่มีความสอดคล้องกับการให้สินเชื่อ
ระยะยาวเพื่อเพิ่มสัดส่วนการระดมทุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์จากเงินฝากระยะยาว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์) อย่างเคร่งครัด 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) รับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรจัดท าแผน      
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากปัญหาความไม่สัมพันธ์กันระหว่างอายุของสินทรัพย์และหนี้สินและความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยในการด ารงเงินรับฝาก รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระ
งบประมาณในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การกู้เงินเพ่ือใช้ในกิจการของส านักงานธนานุเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๕๐๐ ล้านบาท 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของส านักงานธนานุเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน 
๕๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้รับ
ความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้มีการจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง มีการวางแผนการเงินล่วงหน้า และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิ ทธิภาพ 
ตลอดจนจัดท าแผนการบริหารจัดการการกู้เงินให้สอดคล้องกับการด าเนินกิจการและสภาพคล่องทางการเงินของส านักงาน       
ธนานุเคราะห์ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือการกู้เงินในโครงการลงทุนที่ใช้แหล่งเงินกู้ของการประปาส่วนภูมิภาค 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับเปลี่ยนเครื่องมือการกู้เงินจากเดิมเงินกู้ภายในประเทศ 
(พันธบัตร) เป็นเงินกู้ภายในประเทศ จ านวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาจันทบุรี กปภ. สาขาภูเก็ต 
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ. สาขาสุรินทร์ และ กปภ. สาขาเชียงใหม่ ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะท าให้ กปภ. มีความคล่องตัวในการเลือก
เครื่องมือการกู้เงินได้เหมาะสมมากขึ้น เช่น การกู้เงินในรูปแบบ Term Loan ที่ กปภ. สามารถก าหนดเง่ือนไขทยอยเบิกจ่าย     
ตามความก้าวหน้าโครงการได้ และจะส่งผลให้ กปภ. สามารถบริหารต้นทุนและความเสี่ยงหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น        
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และให้กระทรวงมหาดไทย โดย กปภ. เร่งรัดการด าเนินงานโครงการลงทุนทั้ง ๕ โครงการ     
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ         
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง 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 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยกับผู้มีช่ือเสียงและนักลงทุนจากนานาชาติ ส่งเสริมการค้าและการลงทุน     
โดยมีประเด็นส าคัญจากการประชุมฯ เช่น อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตลอดห่วงโซ่อุปทานต้องให้ความส าคัญต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการผลิตการค้าที่ยั่งยืน (Sustainability) คุณภาพมาตรฐานสินค้าอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะ
มีค่าจะต้องมีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก เป็นต้น 
                ๒. การประชุม WORLD RUBY FORUM 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทับทิมท่ีถูกต้องให้ผู้คนทั่วโลก รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความงามของทับทิม ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ ๔ ของโลก 
โดยมีประเด็นส าคัญจากการประชุมฯ เช่น ไทยได้รับการยอมรับในฝีมือการปรับปรุงคุณภาพทับทิมให้สวยงามและมีคุณค่าเพิ่มขึ้น 
ภาคอุตสาหกรรมอาจสื่อสารคุณค่านี้ไปยังผู้บริโภค รวมถึงน าความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมของคนในแต่ละประเทศมาเชื่อมโยง
เข้ากับทับทิมเพื่อกระตุ้นความต้องการในตลาด เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑    
เร่ือง ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑          

เร่ือง การแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ

การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามที่ส านัก
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ให้ยกเว้นการใช้บังคับ (๑๘) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ เกี่ยวกับ
อ านาจของคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ าหน่ายน้ าตาลทรายเพื่อใช้



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

บริโภคในราชอาณาจักร และก าหนดราคาขายน้ าตาลทรายดังกล่าว เฉพาะในส่วนของการก าหนดราคาขายน้ าตาลทรายเพื่อใช้
บริโภคในราชอาณาจักรตั้งแต่ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ถึงฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒  
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ าตาลทรายให้สอดคล้องกบั
แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยเร็ว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพ่ือลดผลกระทบด้านแรงงาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุนเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ปรับปรุงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ครอบคลุมถึงการน าระบบ
ด้านดิจิทัลมาใช้ในกิจการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ โดยจะให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการ       
ที่ด าเนินการอยู่เดิม เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยก าหนดวงเงินสูงสุดที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ ๕๐ ของมูลค่า
เครื่องจักรที่น ามาปรับปรุง 
                    ๑.๒ ปรับปรุงมาตรการให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้ครอบคลุมถึง      
การอบรมบุคลากรให้มีทักษะเฉพาะทางที่สูงขึ้น โดยให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมร้อยละ ๒๐๐ ของเงินลงทุน/
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดขอบเขตการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องการน าระบบด้านดิจิทัลมาใช้ในกิจการเพื่อยกระดับการบริหาร
จัดการ และการอบรมบุคลากรให้มีทักษะเฉพาะทางที่สูงขึ้น ให้ชัดเจน เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนเกิดความเป็นธรรมและได้
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง ตลอดจนติดตามและประเมินผลมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นรายโครงการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ 

ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้นฯ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้

สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้นฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
            ๑. ส่งเสริมการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โดยจ าหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อลด
ภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนภายใต้กิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” รวมทั้งประสานร้านโชวห่วย สหกรณ์ร้านค้า
ของกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย 
                ๒. ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างโอกาสทางการตลาด 
พัฒนารูปแบบการน าเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น สมุนไพรไทย เครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านด่านเกวียน ผ้าไหมปักธงชัย ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
                ๓. ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP โดยพัฒนารูปแบบการตลาดและสร้างโอกาสทาง
การตลาดรูปแบบใหม่ น าเสนอผลิตภัณฑเ์ชิงสร้างสรรค์หรือเชิงนวัตกรรม จัดกิจกรรมสง่เสรมิการใช้ผลติภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งจัดงาน
แสดงสินค้าการพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก และกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

                ๔. ส่งเสริมระบบ e-Commerce ให้ผู้ประกอบการกลุ่ม SME และกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) น าไปใช้ในการขยายช่องทางการตลาด และเข้าสู่ระบบมากขึ้น รวมทั้งสร้างช่องทางการค้าผ่าน  Digital platform เช่น 
การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติผ่าน Thaitrade.com 
                ๕. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้าไทย โดยมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์      
การสร้างตราสินค้า การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการไทย การส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อการค้า 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [มาตรการ      

สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเร่ิมต้น (Angel  Investor)] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

              ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
[มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)] มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้มีเงินได้
ที่ได้จ่ายเงินลงทุนในหุ้นเพื่อจัดตั้งหรือเงินลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
สามารถน าเงินลงทุนดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันท้ังหมดแล้ว
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับปีภาษีน้ัน โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อเนื่องกัน
นับแต่วันที่ลงทุนในหุ้นน้ัน เว้นแต่ทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้จ่ายไปในระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
                    ๒.๑ จัดท าแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษี (Tax Structure Plan) เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
ภาษีเงนิได้นิติบุคคล ของกรมสรรพากร ภาษีสรรพสามิต ของกรมสรรพสามิต และภาษีศุลกากร ของกรมศุลกากร มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกัน รวมทั้งจัดท าแผนการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้การพัฒนาฐานเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง
ต่อไป 
                    ๒.๒ รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ที่เห็นควรมีการเผยแพร่รายช่ือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ตลอดจน
สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุน (Angel Investor) รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและความเห็นของ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินการในระยะต่อไป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องนี้
แล้ว ควรประเมินผลว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวสามารถจูงใจนักลงทุนที่ลงทุน (Angel Investor) ได้มากน้อยเพียงใด เพื่อ
จะได้ก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยให้พิจารณาเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                    ๒.๓ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดระบบจดทะเบียนให้กับนักลงทุน (Angel Investor) เพื่อ
สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึน รวมทั้งก าหนดแนวทางสร้างการพัฒนา การรับรู้ 
และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างพื้นฐาน 
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนต่าง ๆ  ไปยังประชาชนและชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการด าเนินงาน
ตามแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนปรับตัวเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้
เท่ากัน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในการลดผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ  SMEs ในการลดผลกระทบจาก
การขึ้นค่าแรงขั้นต่ า มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อให้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้      



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

โดยเพิ่มผลิตภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการไปชดเชยภาระค่าแรงที่เพิ่มขึ้น (๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ และ (๓) เพื่อเพิ่ม
สร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
และระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ จ านวน ๕๐,๐๐๐ กิจการ/๒๕๐,๐๐๐ คน วงเงินงบประมาณ 
๕,๐๐๐ ล้านบาท ท้ังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้วงเงินรวม ๕๐๐ ล้านบาท จ านวน ๕,๐๐๐ กิจการ/๒๕,๐๐๐ คน ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
                ๒. ส าหรับงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมล าดับแรกก่อน โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ หากไม่เพียงพอ เห็นควร    
ให้ใช้จ่ายจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐต่อไป ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินมาตรการฯ 
และประเมินผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า หากยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ ก็ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น 
ควรให้ความส าคัญกับเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจัง ควรเพิ่มเรื่องการสนับสนุน        
ให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง และควรให้ความส าคัญกับการก าหนดหลักเกณฑ์       
การคัดเลือก SMEs โดยมุ่งเน้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานและได้รับผลกระทบสูงจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า     
เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา    
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น    
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์          



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิขสิทธิ์      
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเร่ืองการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ         
ในภาพรวม เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและ
สร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและเศรษฐกิจฐานรากด้วย 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ      
เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิ จารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานาชาติ 
(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครั ด และให้เร่งรัด         
การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวก      
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง         
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง     
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการ         
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ       
ต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้         
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด    
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวต่อเนื่อง ในด้านการใช้จ่าย มูลค่าการส่งออก
สินค้าขยายตัวในเกณฑ์สูงและกระจายตัวมากขึ้นทั้งจ านวนสินค้าและตลาดส่งออก ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและดัชนี    
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลและการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ           
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ในด้านการผลิต รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง ในขณะที่ดัชนีผลผลิต       
สินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร รายได้เกษตรกร และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี 
อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ า ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
                ๒. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัวไดอ้ย่างต่อเนื่องตามการปรบัตัวดีขึ้นอย่างตอ่เนื่องของเครื่องช้ีทาง
เศรษฐกิจในประเทศส าคัญ ๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยูโรโซน ญี่ปุ่น และหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งยังขยายตัวได้ดีตาม            
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ ในขณะที่เครื่องช้ีทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๆ ของประเทศจีน
ยังคงมีทิศทางชะลอตัวอย่างช้า ๆ ตามการชะลอตัวของการลงทุนและการส่งออกสอดคล้องกับแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ในช่วงครึ่งปีหลัง 
 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๐.๕ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และขยายตัวร้อยละ ๔.๙ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ซึ่งเป็นการขยายตัวเป็นบวก



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

ต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ ๔ โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ สินค้ายางแผ่นและยางแท่ง สินค้าเครื่องยนต์ดีเซล สินค้า       
น้ ามันปาล์มดิบ สินค้าสับปะรดกระป๋อง ส่วนการน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การน าเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและ
ส่วนประกอบ มีมูลค่า ๑,๖๐๑.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๒๐.๕ (YoY) จากการน าเข้าเครื่องยนต์ เครื่องจักรใช้ใน     
การก่อสร้างและส่วนประกอบ ส าหรับการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า ๖,๙๒๖.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๘ (YoY) จากการน าเข้าเคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
                ๒. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมคาดว่า
ขยายตัวร้อยละ ๑.๐-๑.๕ (YoY) โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ขยายตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ยางอื่นที่มิใช่ยางรถยนต์ รถยนต์ และช้ินส่วน
รถยนต์ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง 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) ราคาส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันท่ีปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโน้มราคาน้ ามัน และ (๓) ความสามารถ
ในการเปิดตลาดใหม่และกระจายประเภทสินค้าส่งออกไทยตามแนวทางการส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ ขณะที่      
การน าเข้ามีมูลค่า ๒๐,๐๑๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขยายตัวที่ร้อยละ ๑๖.๖ (YoY) ส่งผลให้การค้าขาดดุล ๒๗๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๒. การส่งออกรายสินค้า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๔      
ที่ร้อยละ ๖.๖ จากการส่งออกข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 
ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๐ ที่ร้อยละ ๑๐ จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง คอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
                ๓. การส่งออกรายตลาดยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส าคัญ 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 โดยสินค้าส่งออกที่ส าคัญโดยเฉพาะข้าวมีปริมาณส่งออกสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ รวมทั้งสิ้น ๑๑.๖ ล้านตัน ขณะที่การส่งออกไปตลาดส าคัญขยายตัวต่อเนื่องเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป อาเซียน และจีน ส่งผลให้ดุลการค้าปี ๒๕๖๐ เกินดุล ๑๓,๙๓๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๕. แนวโน้มการส่งออกของไทยปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก และทิศทางราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์โลก อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอน    
ของนโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้าหลัก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และปัญหาขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ 
 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ  Workshop on Competitiveness and Inclusive Growth : 
Navigating Towards Thailand 4.0 ณ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซี่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ  World Economic Forum (WEF) จัดการประชุมฯ ขึ้น โดยมี      
สาระส าคัญเกี่ยวกับ (๑) การวิเคราะห์ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน และการเจริญเติบโต อย่างทั่วถึง โดยผู้แทน
จาก WEF เพื่อให้ไทยทราบจุดอ่อนจุดแข็ง และประเด็นที่ควรปรับปรุง เพื่อน าไปประกอบการก าหนดนโยบาย  Thailand 4.0      



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

(๒) การประชุมอภิปรายเพื่อระบุประเด็นการพัฒนาที่ไทยต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก (๓) การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย
ประเด็นความสามารถในการแข่งขัน ๕ กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาด้านสถาบันเพื่อให้มีธรรมาภิบาล การปรับ/ลดกฎระเบียบเพื่อสร้าง
ความมีประสิทธิภาพของตลาดและสินค้า การสร้างความพร้อมทางเทคโนโลยี การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม 
และการพัฒนาทักษะ (๔) การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อยประเด็นด้านการพัฒนาที่ทั่วถึง และ (๕) การอภิปรายด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
การประเมินความสามารถในการแข่งขัน และเกณฑ์ช้ีวัดใหม่ของ WEF (GCI 4.0) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
การด าเนินการตามประเด็นในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ๕ ด้าน ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ได้แก่ 
                    ๒.๑ การพัฒนาด้านสถาบันเพื่อให้มีธรรมาภิบาล (Public Institutions) 
                    ๒.๒ การปรับ/ลดกฎระเบียบเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพของตลาดและสินค้า (Product Market Efficiency) 
                    ๒.๓ การสร้างความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technological readiness & adoption) 
                    ๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม (Innovation capacity) 
                    ๒.๕ การพัฒนาทักษะ (Skills) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรของประเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในประเทศในระยะ ๕-๑๐ ปีข้างหน้า 
 

การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้าง

ความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ คร้ังท่ี ๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๒,๑๐๕,๙๖๗,๕๖๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ จ านวน ๗ โครงการ ซึ่งส านักงบประมาณจะได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ให้กับ ๗ โครงการดังกล่าวต่อไป 
ส าหรับวงเงินท่ีเหลืออยู่อีก จ านวน ๖,๓๕๒,๖๕๔,๙๐๐ บาท ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานท่ีมีความจ าเป็นตอ้ง
ใช้จ่ายงบประมาณตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
                   ๑.๒ รายการงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ด าเนินการ
ตามแนวทางการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ซึ่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย     
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐ (๓) ก าหนดว่ากรณีวงเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาท 
ส านักงบประมาณจะเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้อง
น าเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘           
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 



 
นโยบายที่ 

๗ 
 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง OECD ทาบทามให้ไทยพิจารณาด ารงต าแหน่งประธานร่วมของการประชุม Steering Group Meeting of OECD 

Southeast Asia Regional Programme (SEARP) วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ประเทศไทยรับต าแหน่งเป็นประธานร่วมของการประชุม 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 ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ส านักงบประมาณที่เห็นควรพิจารณาเสนอประเด็นที่มีความส าคัญกับประเทศไทยและอาเซียนที่ สมควรพิจารณาอย่างเร่งด่วน     
เช่น สาขาด้านการศึกษาและทักษะ เป็นต้น และหากมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศซึ่งมีงบประมาณรองรับ
ไว้แล้ว จ านวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จัดท าแผน     
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรองรับตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
  

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   

    เร่ือง ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง -ล้านช้าง ระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกระทรวง
พาณิชย์กับสถาบันความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน  าโขง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง -ล้านช้าง 
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย (Memorandum of Understanding on the Cooperation 
on Projects of the Mekong-Lancang Cooperation Special Fund) มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
งบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กองทุนพิเศษแม่โขง -ล้านช้าง   



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (รายสัปดาห์) 
   ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ฉบบัที่ ๕ (วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

อย่างสูงสุด และร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง 
(Memorandum of Understanding between Ministry of Commerce and Mekong Institute) มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวย
ความสะดวกและมีส่วนร่วมในความร่วมมือเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชน รัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น และองค์กร       
ภาคประชาสังคม ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
                        ๑.๒ อนุมัติให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจร่วมทั้งสองฉบับ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รบัจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรจัดท าแผนการปฏบิัติงานให้ครอบคลุมประเดน็
เศรษฐกิจอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้เดิม ๕ สาขา ได้แก่ (๑) โครงสร้างพื้นฐาน (๒) ความเช่ือมโยงทางดิจิทัล (๓) การพัฒนา
อุตสาหกรรม (๔) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (๕) พลังงาน เพื่อให้การพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘          
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   

    เร่ือง ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง เพ่ือกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจ
ข้ามพรมแดน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อกระชับความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดน มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ระหว่างประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง ในการพัฒนาความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยประเทศสมาชิกจะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและลดช่องว่างการพัฒนา
ระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และให้มีการประกาศในช่วงการประชุมผู้น ากรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เห็นควรผลักดันให้สาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะประเทศสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ได้มี
บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยสู่ความส าเร็จของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ           
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง       
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนภุูมิภาคลุ่มน  าโขง ครั งท่ี ๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ครั้ งที่  ๕ (Greater Mekong Subregion Environment Ministers’ Meeting : GMS EMM) จ านวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย       
(๑) ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ ๓) (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นเอกสาร        
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในการด าเนินการตามแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมในระยะที่ ๓ (ระยะเสริมสร้างความเข้มแข็ง) 
โดยเป็นการก าหนดให้การด าเนินโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพ



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

สิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้ และ (๒) ร่างแถลงการณ์ร่วม
การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ ๕ เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองร่วมกันของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในการให้ค ามั่นร่วมกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียว        
ที่ครอบคลุมและยั่งยืนตามแนวทางของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งเน้นการเช่ือมโยงแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมกับ
ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและส่งเสริมการด าเนินโครงการของกรอบการลงทุนระดับภูมิภาคที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม    
ให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จ านวน ๒ ฉบับดังกล่าว ในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครั้งท่ี ๕ ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม ่
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จ านวน ๒ ฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายน าเสนอ
ประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาและเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง ครั้งท่ี ๕ ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดศึกษาการจัดการผลกระทบเนื่องมาจากการจัดการความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติข้ามแดน และร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ทัง้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอย่างจริงจัง ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่
แหล่งแปรรูป 

 

     ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั งท่ี ๒/๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และเห็นชอบผลการพิจารณาและมติของ กนพ. ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนพ. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุนและการปรับปรุงเง่ือนไขเสนอการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
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 โดยก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้
สิทธิประโยชน์ภายในปี ๒๕๖๓ 
                    ๑.๓ การบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุที่ได้ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘       
และ ที่ ๓๔/๒๕๕๙ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (๑) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุกับที่ดินเอกชน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเช่าที่ดินราชพัสดุ ชดใช้เงินแทนการแลกเปลี่ยน



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (รายสัปดาห์) 
   ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ฉบบัที่ ๕ (วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

ที่ดินราชพัสดุ และเห็นชอบให้กรมศุลกากรใช้ที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ 
จังหวัดตาก และ (๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เห็นชอบให้กันท่ีดินราชพัสดุ แปลงท่ี ๑ บางส่วน เพื่อคงไว้ตามสภาพเดมิ 
และมอบหมายให้กรมธนารักษ์ด าเนินการเปิดประมูลให้เอกชนเช่าต่อไป 
                    ๑.๔ การพิจารณาจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดตั้งโครงการนิยมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส โดยมอบหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินความเหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งด้านการเงิน    
และเศรษฐศาสตร์ และมอบหมายคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการเสนอแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้ได้มา
ซึ่งท่ีดินส าหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว 
                    ๑.๕ แผนงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ    
และสังคมแห่งชาติก าหนดจุดเน้นการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อน าไปใช้ประกอบการจัดท า
แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 
                    ๑.๖ แนวทางการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้าน     
สิทธิประโยชน์ ก าหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน พิจารณาก าหนดมาตรการและสิทธิประโยชน์ เพื่อส่งเสริม   
การลงทุนตามจุดเน้นการพัฒนาในพื้นที่ศักยภาพการลงทุนสูงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สงขลา สระแก้ว และ
มุกดาหาร รวมทั้งการสนับสนุนการลงทุนของ SMEs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินงาน รวมถึงเร่งรัดการด าเนิน
โครงการและมาตรการส าคัญใน ๑๐ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้แล้วเสร็จ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามผลการประชุมฯ โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้ องอย่าง
เคร่งครัด 
                ๓. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและส านักงบประมาณ เช่น การเตรียมความพร้อมตามขั้นตอน    
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานเพื่อให้ได้มา
ซึ่งที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงเร่งด าเนินการโครงการ/รายการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายแล้ว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๔. มอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนด าเนินการในกิจการที่พักอาศัย   
ของแรงงานที่จะเข้าไปท างานในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และให้กระทรวงการคลังรายงานความก้าวหน้าในเรื่องนี้ให้ กนพ. 
ทราบต่อไปด้วย 
 
 
 



 

นโยบายที่ 
๘ 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนนุการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   

           เร่ือง ความก้าวหน้ามาตรการ Talent Mobility และผลการจัดงาน Talent  Mobility Fair 2017 ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้ามาตรการ Talent Mobility และผลการจัดงาน Talent Mobility Fair 2017 

ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ความก้าวหน้ามาตรการ Talent Mobility ได้แก่ (๑) การเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการวิจัย โดยมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยภาครัฐต่างได้เคลื่อนย้ายบุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน จ านวน ๓๐๐ แห่ง โดยเป็นการปฏิบัติงานด้านการวิจัย
และพัฒนาร้อยละ ๖๑ (๒) การสร้างระบบ Cleaning House เพื่ออ านวยความสะดวกในการเช่ือมโยงบุคลากรของภาครัฐเข้าไป
ช่วยภาคเอกชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกว่า ๒๑ แห่ง (๓) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับกลุ่มโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานตามโครงการ TM เกิดความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น (๔) การพัฒนากลไกและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงาน และขยายผล
การด าเนินงานโครงการ TM ในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น และ 
(๕) การจัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center : STC) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดตัง้ 
STC เพื่อสร้างกลไกให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                  ๒. ผลการจัดงาน Talent Mobility Fair 2017 เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์         
มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงได้จัดกิจกรรมการจับคู่ 
(Matching) ระหว่างนักวิจัยและสถานประกอบการ ซี่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการท า
การวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในสถานประกอบการไทยท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑    
เร่ือง ขออนุมัติโครงการสนับสนนุนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๔ จ านวน ๑,๕๐๐ ทุน (ต่างประเทศ ๑,๔๐๐ ทุน และในประเทศ ๑๐๐ ทุน) 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๕ ปี (ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๗๕) งบประมาณรวม ๑๑,๐๙๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเสนอ และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการเพิ่มสัดส่วนการให้ทุน       
ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้รับทุนสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย ส าหรับงบประมาณที่จะใช้ด าเนินโครงการฯ 
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท ารายละเอียดแผนการจัดส่งนักเรียนทุนรัฐบาลพร้อมรายละเอียดแผนการใช้จ่ายจริง 
โดยเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมในแต่ละปี ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาการศึกษาที่เห็นควรระบุสาขาที่ต้องการส่งเสริมให้ชัดเจน และควรน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงระบบติดตามการปฏิบัติตามสัญญาของนักเรียนทุนเพื่อป้องกันการผิดสัญญาของนักเรียนทุน รวมทั้งควรระบุรายละเอียด



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณและระยะเวลาด าเนินงานโครงการฯ ๑๕ ปี ให้ชัดเจน โดยเฉพาะงบประมาณในช่วง ๕ ปีหลัง 
นอกจากนี้ ควรพัฒนาผลงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการที่ตอบสนองกับความต้องการของประเทศและพัฒนาต่อยอด
เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน ไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาก าหนดเง่ือนไขในการรับทุนการศึกษาให้มีความชัดเจนและ
เหมาะสม โดยเน้นให้ผู้รับทุนให้ความส าคัญกับการกลับมาปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐภายหลังจากจบการศึกษา รวมถึง     
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่าง ๆ ในการรับทุนการศึกษาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเ ฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา    
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น    
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะ         
จดสิทธิบัตรพันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปัน      
สิทธิประโยชน์ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือส่งเสริมให้
มีการน าลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประ เทศและเศรษฐกิจ    
ฐานรากด้วย 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ      
เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานาชาติ 
(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัด          
การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวก     
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง          
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง    
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการ        
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ      
ต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้         
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด     
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผนการ



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคง
ด้วย นั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว    
ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ด้วย ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้ส านักง านคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา       
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดท าความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
กับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อม
ด าเนินการและไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การต้ังโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพ่ือน าไปใช้ในทางการแพทย์ 
อุตสาหกรรมต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
ด าเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ  เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจัดท าฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็น
ปัจจุบันและก าหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาท างานในภาคราชการ
หรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป    
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อน        
การด าเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)     
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็นโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐    
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ     
ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน       
๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ       
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่       
ที่แนวเขตท่ีดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

                    ๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาส
ร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ น้ัน เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ
จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึงการจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ า และการจัดท าแก้มลิงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงาน
เพื่อด าเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การก าหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระท าผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก่อนน าส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่ือง การด าเนินงานเพ่ือน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์กับภารกิจของหน่วยงาน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การด าเนินงานเพื่อน านวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของหน่วยงาน โดยกระทรวงวัฒนธรรมด าเนินการปรับบทบาทของหน่วยงานเพื่อปฏิรูป
ไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งในระยะแรกขอน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานของกรมศิลปากร โดยให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ 
Internet ในรูปแบบระบบงาน ระบบการสืบค้นข้อมูล และระบบการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชน ผ่าน Web Site แก่ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจโดยทั่วไป จ านวน ๖ ระบบ ได้แก่ (๑) ระบบการน าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครด้วยตนเอง 
(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 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับการบริจาคให้แก่ กองทุนวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับการบริจาคให้แก่ กองทุนวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม) มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับการบริจาค   
เงินให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบ      
มาตรวิทยา และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักงบประมาณ      
ที่เห็นควรพิจารณาก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและผู้ประกอบการบริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจไม่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือขยายระยะเวลาเพิ่มมากกว่าปี ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลสามารถหักลดหย่อนได้ ๒ เท่า ซึ่งจะช่วยท าให้มาตรการดังกล่าวนี้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งควรสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในโอกาสแรก และรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการให้คณะรัฐมนตรีทราบ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 



 

นโยบายที่ 
๙ 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคง
ด้วย นั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว    
ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ด้วย ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา       
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดท าความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมด าเนินการ
และไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อน าไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม   
ต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
ด าเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ  เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจัดท าฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็น
ปัจจุบันและก าหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาท างานในภาคร าชการ
หรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป    
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อน        
การด าเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)     
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็นโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐    
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ     
ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน      
๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ       
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่แนวเขตที่ดินได้ข้อยุติแล้ว เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัด          
การด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาส
ร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ น้ัน เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ
จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึงการจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ า และการจัดท าแก้มลิงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงาน
เพื่อด าเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การก าหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระท าผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก่อนน าส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การด าเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีและออกหนังสืออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าแล้ว คือ 
โครงการสนับสนุนธุรกิจประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดปัตตานี ตามแนวทางขับเคลื่อนโครงการต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เนื้อท่ี ๓ ไร่ โดยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
และออกหนังสืออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
                ๒. โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังมิได้ออกหนังสืออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า     
ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา และศูนย์กีฬาและส่งเสริมคุณภาพต าบลน้ าน้อย เนื้อที่ ๑๕๑-๑/๗๓ ไร่      
(๒) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เนื้อที่ ๓.๖ ไร่ (๓) โครงการก่อสร้างสะพาน     
ข้ามคลองต ามะลัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล เนื้อที่ ๗.๖๘ ไร่ (๔) โครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๔๕๓ ไร่ และ (๕) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ า    
คลอง D2 ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เนื้อท่ี ๑๖๕-๓-๖๗ ไร่ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) 

คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เนื่องจากเรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One 
Map) ถือเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่จะต้องเร่งด าเนินการเพื่อให้การก าหนดเขตที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ มีความชัดเจนและไม่เกิด
ปัญหาการบุกรุกที่ดิน จึงมีมติให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแผนที่ฯ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วภายใน ๖๐ วัน และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
 

 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝ่ัง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขต
ทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีระยะแตกต่างจากที่ก าหนดในนิยามค าว่า “ทะเลชายฝั่ง” ตาม
มาตรา ๕ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก าหนดให้ “ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักร    
นับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการก าหนดเขตทะเลชายฝั่งตามร่างกฎกระทรวง 
ฉบับนี้มีผลกระทบต่อเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด และการประกอบอาชีพของประมงพื้นบ้านและ
ประมงพาณิชย์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด
ในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ควรที่กรมประมงจะได้เสนอแก้ไขประกาศดังกล่าวให้สอดคล้องกันด้วย และควรติดตามประเมิน
สถานการณ์ และพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของขอบเขตทะเลชายฝั่งให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ทรัพยากรประมงและสภาพแวดล้อมทางทะเลและกรอบระยะเวลาของการประเมินแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย 
นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ที่จะด าเนินการในทุก ๒ ปี รวมทั้งควรติดตามและประเมินผล
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืน           
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  แนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่คณะกรรมการ  
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ๔ แนวทาง คือ (๑) การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (๒) การป้องกันปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง (๓) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และ (๔) การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
คมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เช่น เร่งการจัดท าแผนแม่บทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะกลาง          
ในลักษณะบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแนวทางการปฏิรูประบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการเผยแพร่แนวทาง 
การจัดท างานแผนงาน/โครงการฯ และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานให้ค าแนะน าแก่จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ       
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดท าแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยให้จัดท าเป็นแผนงาน/
โครงการให้มีความชัดเจน จัดล าดับความส าคัญของพื้นที่ที่จะด าเนินการ โดยให้เริ่มด าเนินการในพื้นที่ท่ีประชาชนให้ความร่วมมือ
และไม่มีปัญหาข้อคัดค้านใด ๆ ก่อนเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา        
การกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าว ให้ส่วนราชการเจ้าของแผนงาน/โครงการพิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี     
เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) ด้วย 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟู อนุรักษ์

และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
ประกอบด้วย (๑) นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (๒) กิจกรรมจ าเป็นเร่งด่วน และ     
(๓) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล้อม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่      
บึงบอระเพ็ด ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘    
เรื่อง มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ า และให้เร่งรัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และ
พัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป ส าหรับวงเงินงบประมาณที่จะด าเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาทบทวน ชะลอยกเลิกรายการที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม            
ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ตลอดจนรายการที่มีล าดับความส าคัญลดลง หรือรายการที่ไม่ส่งผลกระทบต่ อภารกิจหลักของ
หน่วยงาน หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไป
ด าเนินการในอันดับแรกก่อน หรือจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการบึงบอระเพ็ด โดยประสานงานกับคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) เพื่อด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีบึงบอระเพ็ดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้เร่งด าเนินการเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุก การใช้
ประโยชน์เป็นท่ีดินท ากิน และการเพิ่มพื้นท่ีเป็นแหล่งกักเก็บน้ าของบึงบอระเพ็ด ตามล าดับ 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชน        
ได้ทราบอย่างถูกต้อง และทั่วถึงเกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของส่วนราชการทั้งที่ได้ด าเนินการ แล้ว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ และที่จะด าเนินการต่อไป รวมทั้งประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองและพ้ืนที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อม                
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) 
มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลาย



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

ทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูขา โดยจะร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น (๑) การแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างเจ้าหน้าที่ (๒) การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และ (๓) การศึกษาวิจัยร่วม เป็นต้น 
                    ๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า     
และพันธุ์พืชมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งก าหนดจะมีการลงนามในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในระหว่าง
การประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครั้งท่ี ๕ ณ จังหวัดเชียงใหม ่
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ และ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างถนนหรือกระท ากิจกรรมใด ๆ ตามบริเวณชายแดนอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
ตามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ขอให้งดเว้นในพื้นที่ที่ยังไม่มีข้อยุติแน่ชัดว่าเป็นของประเทศไทยหรือของราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อ
ไม่ให้กระทบต่อการรักษาสิทธิในเขตแดนของประเทศไทยในพื้นที่ดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ต่อไปด้วย 
                ๓. กรณีมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของ           
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ     
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี ้
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา    
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น    
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์          
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิขสิทธิ์      
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ     
ฐานรากด้วย 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 
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                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ      
เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั นออก (East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานาชาติ 
(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัด          
การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะ ดวก     
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง          
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง     
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้ งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 
                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการ         
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสูง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ      
ต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้         
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
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                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด    
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผน   
การด าเนินการที่มีระยะเวลาเร่ิมต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพ่ือรองรับและป้องกันการเกิด
อุทกภัยและภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของ      
การด าเนินโครงการบริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคง
ด้วย นั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว    
ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ด้วย ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา       
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดท าความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมด าเนินการ
และไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อน าไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม    
ต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
ด าเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ  เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจัดท าฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็น
ปัจจุบันและก าหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาท างานในภาคราชการ
หรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป    
ทั้งนี ้ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อน        
การด าเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)     
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็นโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐    
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ      



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๒ 

ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน       
๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ       
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่       
ที่แนวเขตท่ีดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย 
มีโอกาสร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ นั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าว      
อย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึง
การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ า และการจัดท าแก้มลิง
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงานเพ่ือด าเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน        
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การก าหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระท าผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก่อนน าส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยท่ี ๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๙ กันยายน 
๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ ได้มีมติข้อตัดสินใจต่าง ๆ ในประเด็นหลักที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอนุสัญญามินามาตะฯ เช่น (๑) การรับรองเอกสารส าคัญซึ่งผ่านการหารือและรับรองช่ัวคราว         
จากท่ีประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลเพื่อการจัดท ามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว (๒) แนวทางการจัดท า
รายงานของภาคี (๓) แนวทางการจัดตั้งส านักเลขาธิการถาวรของอนุสัญญามินามาตะฯ (๔) กลไกทางการเงินในส่วนของแผนงาน
พิเศษระหว่างประเทศและกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และ (๕) การก าหนดสถานที่และวันเวลาจัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ 
สมัยที่ ๒ เป็นต้น และมีการประชุมระดับสูง (High-level Segment) ภายใต้หัวข้อ “Making Mercury History” ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ และน าแนวทางไปปรับใช้ให้สอดรับกับการด าเนินงานภายในประเทศ 
รวมทั้งให้หน่วยงานผู้มีอ านาจในการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศระดับอนุบัญญัติที่เกี่ ยวข้องกับ (๑) แหล่งอุปทานปรอทและ
การค้าปรอท (๒) ผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอท (๓) กระบวนการผลิตที่เติมปรอท และ (๔) การปลดปล่อย เร่งด าเนินการตามแผนงานและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้วต่อไป 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
       เร่ือง  การเสนอความเห็นการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุน

สิ่งแวดล้อม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมติคณะกรรมการนโยบายการบรหิารทุนหมุนเวยีน 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อสังเกตว่า การเพิ่ม
แหล่งเงินของกองทุนฯ ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๒๓ (๖) ที่ก าหนด 
ให้ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เงินเพิ่ม ค่าปรับ หรือภาษีอากร ที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นของกองทุนฯ หรือส่งเข้ากองทุนฯ นั้น อาจ
เป็นการก าหนดแหล่งที่มาของเงินไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ที่บัญญัติให้
การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
น าไปจ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระท ามิได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน และ
ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นว่า หากมีการตัดมาตรา ๒๓ (๖) ออกจากร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... อาจส่งผลให้ในอนาคตหากมีกฎหมายที่ก าหนดให้ส่งค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ เงินเพิ่ม ค่าปรับ หรือภาษีอากรเข้ากองทุนฯ อาจไม่มีช่องทางในการเปิดรับเงินดังกล่าวได้ ไปประกอบการพิจารณา      
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันและ
เคมีภัณฑ์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงมาตรการการขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันให้ครอบคลุมถึงเคมีภัณฑ์ 
สารอันตราย และสารพิษ รวมทั้งเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน
และเคมีภัณฑ์ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดนโยบายและแผนจัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันและเคมีภัณฑ์ของคณะกรรมการ
จัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันและเคมีภัณฑ์ และแผนปฏิบัติการตามร่างระเบียบฯ ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผน         
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และควรก าหนดให้ชัดเจนว่า เมื่อมีมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันและเคมีภัณฑ์เป็น   
สาธารณภัย ผู้มีอ านาจหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และอยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น ให้หน่วยปฏิบัติการและ
หน่วยสนับสนุนที่เป็นหน่วยงานของรัฐปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในโอกาสแรกก่อน และในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป นอกจากนี้ ควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและบุคคลที่อาศัยอยู่ริมน้ าได้มีส่วนร่วม    
ในการจัดการมลพิษทางน้ าและบ ารุงรักษาทรัพยากรน้ า รวมถึงก าหนดให้มีผู้แทนของเอกชนหรือองค์กรเอกชนเป็นกรรมการ       
ในคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ      
การขจัดคราบน้ ามัน น้ ามันรั่ว ให้มีประสิทธิภาพ และรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และส านักงาน    
ต ารวจแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เร่ือง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference 

on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

                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 และการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จในระดับประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน ได้แก่ (๑) สนับสนุนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านนโยบาย โดยก าหนดนโยบายแบบบูรณาการและกรอบแนวทางความร่วมมือข้ามภาคส่วนในการจัดการขยะจาก
แหล่งทั้งบนบกและในทะเล (๒) เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและการริเริ่มต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหามลภาวะขยะทะเลระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และภูมิภาค (๓) เร่งด าเนินการศึกษาเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลสถานภาพและ
ผลกระทบของมลภาวะด้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล 
(๔) ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล และ (๕) สร้างความ
ตระหนักรู้และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของขยะทะเล โดยผลส าเร็จจากการประชุมดังกล่าวได้ถูก
น าเสนอในที่ประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๓ ณ สาธารณรัฐเคนยา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐และจะถูก
น าเข้าสู่กระบวนการประชุมของอาเซียนอย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวทั้ง ๕ ข้อ เป็นกรอบการด าเนินงาน    
ในแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากข้ึนต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก าจัดขยะในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสม เป็นระบบครบวงจร ทั้งที่เป็นขยะต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
ทั้งนี้ หากโครงการ/กิจกรรมใดมีความพร้อมขอให้เริ่มด าเนินการก่อน และในกรณีที่มีการฝังกลบขยะในพื้นที่แล้ว ให้พิจารณา
ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย เช่น ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้น
จากพลาสติกเนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จ าเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อ
สินค้าน าถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น 
 
 
 



 

นโยบายที่ 
๑๐ 

 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๕ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๔/๒๕๖๐        

เร่ือง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาล     
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทาง มาตรการในการด าเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา     
การละเมิดลิขสิทธ์ิสินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่งประเทศไทย) เร่งรัดการด าเนินการรวบรวมปริมาณ       
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และด าเนินการต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
น าเข้าสินค้าท่ีหลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถ่ัวเหลือง น้ ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท าหน้าที่
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด าเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทยในต่างประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น 
เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับการขับเคลื่อนการด าเนิน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ด าเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ      
มาเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม        
ในการด าเนินการด้วย 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๖ 

                          ๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล โดยให้ความส าคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ความมั่นคงหรือเรื่องทีม่ีชั้นความลับ 
                    ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดท าแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน นั้น 
                          ๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี     
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพ่ือร่วมด าเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว      
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                          ๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีส าหรับจอดรถยนต์
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจรเป็นจ านวนมาก เช่น 
ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานท่ีราชการ สถานศึกษา เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น มลายู และอินโดนีเซีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น 
มลายู และอินโดนีเซีย มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น มลายู และอินโดนีเซีย 
เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการทับศัพท์ได้อย่างเหมาะสมและมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของ      
ทางราชการ ตามที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรปรับปรุงถ้อยค าในวรรคสองและ
วรรคสามของร่างประกาศฯ ให้ถูกต้องชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางการจัดท าประกาศส านักนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา ในกรณี
ของหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอาหรับ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงานราชบัณฑิตยสภารับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์      
การทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมีการถอดเสียงที่มีข้อก าหนดที่ดีแล้ว อย่างไรก็ตาม ส านักงานราชบัณฑิตยสภาอาจหารือกับ สถาบัน 
การศึกษาท่ีเปิดการสอนภาควิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อรับความคิดเห็นเพิ่มเติม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ขอบเขตการด าเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นก าลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น      
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา    
มาพิจารณาทบทวนเพื่อให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนการก าหนดเส้น    
ความยากจน (Poverty Line) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายในการลดความยากจนและปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๗ 

                    ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้ชัดเจน ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่จะจดสิทธิบัตร
พันธุ์พืชจะต้องด าเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางการแบ่งปันสิทธิประโยชน์          
ในลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นพบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการน าลิขสิทธิ์      
หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
                    ๑.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชน       
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเน้นเรื่องการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม 
เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมาแล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวบูรณาการข้อมูลในการรายงานและสร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้เข้าใจถึงการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ     
ฐานรากด้วย 
                    ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า                
ที่มีผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เคร่ืองแบบข้าราชการทหาร ต ารวจ        
เพ่ือป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พิจารณาก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น การจัดหาผ้าส าหรับตัดเย็บ
เคร่ืองแบบให้แก่ข้าราชการทหาร ต ารวจ เป็นต้น 
                    ๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เช่น พิจารณาก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและรับซื้อผลผลิตจากพืชนั้นโดยมีการประกันราคาขั้นต่ า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวทางดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนและเกษตรกรจะได้รับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
                    ๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด     
แนวทางการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ 
(Homestay) การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
                    ๑.๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง        
การส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East 
Economic Corridor : EEC) ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและ
บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้วิธีเปิดประมูลนานาชาติ 
(International Bidding) ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัด          
การด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนา
ท่าเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวก     
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าลูกจ้างไปจดทะเบียนให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้าง          
การรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง    
และพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้ค านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานในระยะต่อไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น ลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียน
พิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
                          ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวิทยาการสมัยใหม่ การประเมินคุณภาพครูผู้สอน การน าผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๘ 

                          ๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศในระยะต่อไป     
เช่น ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ก าหนดมาตรการ        
จูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาทบทวนสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาน้อย หรือจบการศึกษาแล้วมีโอกาสว่างงานสู ง หรืออาจมีรายได้ไม่เพียงพอ      
ต่อการด ารงชีพ 
                          ๒.๒.๔ การก าหนดมาตรการในการผลิตแรงงานเพื่อกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้         
คนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เป็น Smart Farmer ในภาคการเกษตร 
                          ๒.๒.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการลดช่ัวโมงเรียน    
ด้านวิชาการ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
                          ๒.๒.๖ การจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
และรายได้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานประกอบการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพาราควอด 
(Paraquat) และผลกระทบจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้ในการก าจัดวัชพืชให้ชัดเจนและมีหลักฐาน
เป็นที่ประจักษ์ และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๓.๒ ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด     
การด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้น าโครงการที่เกี่ยวข้ องมาบูรณาการและจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินการที่มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ระบุเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและ    
ภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคง
ด้วย นั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว    
ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ด้วย ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา       
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดท าความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมด าเนินการ
และไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อน าไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม   
ต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับ
รางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลของกลุ่ มคน รุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่ จะขับ เคลื่ อนประ เทศให้มี ความก้าวหน้ า ต่อไปไ ด้  รวมทั้ ง                             
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๙ 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการ
ดังกล่าว โดยจัดท าฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็นปัจจุบันและก าหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาท างานในภาคราชการหรือภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือน า
ความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว            
ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อน        
การด าเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)     
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็นโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐    
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ     
ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน      
๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ       
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่       
ที่แนวเขตท่ีดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาส
ร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ น้ัน เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ
จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึงการจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ า และการจัดท าแก้มลิงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงาน
เพื่อด าเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของการก าหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระท าผิดกฎหมายแล้วหักไว้
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก่อนน าส่วนที่เหลือส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ     
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือสังคมของส่วนราชการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เห็นชอบให้ส่วนราชการเชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสาตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าร่วมในกิจกรรมการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เป็นการพัฒนาสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง       
มากยิ่งขึ้น โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ นั้น ในการด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวของส่วนราชการ ให้สอดแทรกเนื้อหาสาระเพื่อสร้างการเรียนรู้ใน ๗ ประเด็นต่อไปนี้ตามความเหมาะสมด้วย 
ได้แก่ (๑) การสร้างความสามัคคีปรองดอง (๒) หลักประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และหลักธรรมาภิบาล (๓) กฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรม (๔) ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (๕) การพัฒนาตนเองด้วย
การศึกษาเรียนรู้เพื่อให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง (๖) ดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีความส าคัญในการด าเนินชีวิต และ (๗) การออมและการประกนั 
สังคม ท้ังนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของกิจกรรมเผยแพร่ผลการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชนให้สาธารณชนได้ทราบ
โดยทั่วกันด้วย 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือ      
ใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิประเภท 
๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ที่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้หรือมีแนวโน้มการน าไปใช้ในทางที่ผิด ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่เห็นควรเพิ่มข้อความเพื่อให้สัตวแพทย์ประจ าอาคารสัตว์ทดลองที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ     
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถครอบครองและใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
ได้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท 
พ.ศ. .... (๒) ร่างกฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... และ (๓) ร่าง
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างของวัตถุต ารับ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาตการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์     
ทุกประเภท การขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ และการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิต
หรือน าเข้าตัวอย่างของวัตถุต ารับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท พ.ศ. .... ไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องสลักหลังส าเนาใบอนุญาตดังกล่าว 
และส่งกลับมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เนื่ องจากปัจจุบันกรมศุลกากรได้มีการเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญาต          
ทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจผ่านระบบ  National Single Window (NSW) ดังกล่าวแล้ว แต่เห็นว่า       
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   

       เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
           ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย       
ว่าด้วยโรงงาน เพื่อก าหนดให้ค่าธรรมเนียมรายปีจากการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ ตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันเนื่องมาจากการถ่ายโอนภารกิจในการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรพิจารณาให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากการรับแจง้การประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี ๒ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแจ้งหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑    

       เร่ือง  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ    
 

   คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการจัดหลักสูตรฝึกอบรม      
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ ให้มีคุณสมบัติ           



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๑ 

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ความอาวุโสของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายส าคัญของรัฐบาลและการบูรณาการ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง การเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่มีหลักสูตรฝึกอบรมในหน่วยงานของตนเอง เป็นต้น รวมทั้ง            
ให้ระมัดระวังปัญหาการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อาจน าไปสู่การสร้างเครือข่ายเชิงอุปถัมภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
หรือเป็นช่องทางให้เกิดการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบในการปฏิบัติงานด้วย 
 
มตคิณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   

       เร่ือง  การจ าหน่ายท่ีดินและอาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกจากบัญชี   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการจ าหน่ายที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร จังหวัดปัตตานี ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ออกจากบัญชี จ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๐๕๙,๗๔๒.๖๒ บาท เพื่อโอนให้แก่กระทรวงการคลัง 
เพื่อศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต. ) ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้
กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ กนอ. จะสนับสนุนงบประมาณให้ ศอ.บต. 
เป็นระยะเวลา ๓ ปี ปีละ ๓ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๙ ล้านบาท ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็
ครบวงจร (OSS) พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี ระหว่าง ศอ.บต. กับ กนอ. ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ          
ต่อ ๆ ไป เห็นควรให้ ศอ.บต. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
จังหวัดปัตตานี โดยให้พิจารณาสนับสนุนให้เอกชนในพ้ืนท่ีเข้ามาลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๖ คณะ/จังหวัด ได้สอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมจ านวน ๑,๐๙๑ แผนงาน/โครงการ พบว่า มีโครงการไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จ านวน ๓๔๐ โครงการ ซึ่ง ก.ธ.จ. มีมติเป็นข้อเสนอแนะ จ านวน ๔๖๐ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการแล้ว จ านวน ๑๘๑ ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๔  
                ๒. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของ ก.ธ.จ. ได้แก่ (๑) การประสานงานเพื่อส่งข้อมูลการสอดส่องแผนงาน/
โครงการ หรือเรื่องร้องเรียน (กรณีเร่งด่วน) ระหว่างประธาน เลขานุการ กรรมการ ก.ธ.จ. ในแต่ละคณะ/จังหวัด มีความล่าช้า      
ท าให้ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงาน (๒) การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมนอกรอบ/ลงพื้นท่ีสอดส่องของ ก.ธ.จ. มีความล่าช้า 
เนื่องจากเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายมีความยุ่งยากและซับซ้อน และ (๓) ก.ธ.จ. ขาดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสอดส่อง
แผนงาน/โครงการ ท าให้การสอดส่องและการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานรับตรวจไม่มีประสิทธิภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 
               คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่          
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้คณะหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น (๑) การปรับปรุงกฎหมาย (๒) การปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ (๓) การให้ความส าคัญกับ     
การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เป็นต้น เพื่อการติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการของหัวหน้า         
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎกีาจัดต้ังองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จ านวน ๒ แห่ง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ฉบับที่ .. พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๒ ฉบับ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกั บกรณีที่องค์การมหาชนทั้ง ๒ แห่ง            
มีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุ จะต้องน าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... มาถือปฏิบัติ        
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี          
ที่เห็นควรก าหนดแนวทางการก าหนดเครื่องแบบขององค์การมหาชนเพื่อให้การก าหนดเครื่องแบบของทุกองค์การมหาชนเป็นไป   
ในแนวทางเดียวกัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ

รายงานการประเมินส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้องค์การมหาชนรายงานผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง      
และมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมที่เป็นผลลัพธ์ขององค์กร และรับทราบรายงานการประเมินส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมติคณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑๕ แห่ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ๔.๒๙๙๕ คะแนน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย (ค่าคะแนนมากกว่า ๓.๐๐ คะแนนขึ้นไป) 
(และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งคะแนนอยู่ที่ ๔.๓๓๙๘ คะแนน) ท้ังนี้ กพม. มีข้อสังเกตว่า องค์การมหาชนควรก าหนด
ตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร บริบทสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน       
เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงควรสะท้อนถึงผลลัพธ์และผลกระทบ         
เชิงเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ให้ชัดเจนด้วย 
                ๒. รายงานการประเมิน สกสค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลคะแนนโดยรวมของ สกสค. อยู่ที่ระดับ
คะแนน ๓.๔๕๘๑ ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ระดับคะแนน ๓.๐ คะแนน) และมีค่าคะแนนสูงกว่าผลการประเมินเฉลี่ยย้อนหลัง 
๓ ปีเล็กน้อย (ค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เท่ากับ ๓.๓๗๕๗ คะแนน) ทั้งนี้ กพม. มีข้อสังเกตว่า สกสค. ควรมอบ
หน่วยงานภายในหรือแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการด าเนินการตามตัวช้ีวัดเพื่อผลักดันให้มีการด าเนินการตามตัวช้ีวัดเกิดเป็น
รูปธรรม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ     
เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ และปรับบทบาทหน้าที่ กระบวนการท างาน 
และโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๓ 

(นายวิษณุ เครืองาม) เกี่ยวกับช่ือ “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” โดยให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาความเหมาะสมของช่ือในช้ันการพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป และความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงบประมาณ เช่น ควร     
ให้คงหลักการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา ๑๒ (๔) และมาตรา ๑๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบลงทุนของภาครัฐไว้ และหากมีความจ าเป็นต้องมอบหมายหรือโอนภารกิจ     
ตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น เห็นควรมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม 
เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง    
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
                ๓. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๔. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง การปรับปรุง             
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อม      
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) 
                ๕. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติรับความเห็นของส านักงบประมาณ 
และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการ
แบ่งส่วนราชการตามข้อเสนอดังกล่าว ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป และควรมีการบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่ทัน     
ต่อการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการยึดประโยชน์ส่วนรวม และให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานความรู้สมัยใหม่ เพื่อผลักดัน     
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง แนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศ (SMART Visa) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบ.นร.) เสนอ 
                    ๑.๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ภายใต้การตรวจลงตราประเภท  SMART Visa และ
มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ออกประกาศก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอ  SMART Visa ตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองตามอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดก าหนดช่องทางอ านวยความสะดวก (Fast Track) 
ในการยื่นขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ให้แก่บุตรของผู้ถือ SMART Visa ประเภทนักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับรองผู้ประกอบการและกิจการต่าง ๆ ตามเง่ือนไขของ  SMART Visa และ        
ในอนาคต หากมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะต้องด าเนินการให้มีการรับรองผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบการ และกิจการต่าง ๆ เพิ่มเติม          
ให้ สกท. สามารถพิจารณามอบหมายได้ตามความเหมาะสม 
                    ๑.๓ เห็นชอบร่างกฎหมาย จ านวน ๓ ฉบับ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา         
เป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                          ๑.๓.๑ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน        
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานมีอ านาจครอบคลุมการด าเนินการเกี่ยวกับ  SMART 
Visa 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๔ 

                          ๑.๓.๒ (ร่าง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามา                 
ในราชอาณาจักรช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้เช่ียวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
เริ่มต้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ... พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                          ๑.๓.๓ (ร่าง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักร
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับผู้เช่ียวชาญ
ทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (SMART Visa) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ...          
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                    ๑.๔ เห็นชอบให้เริ่มกระบวนการยื่นค าขอ SMART Visa ในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
                    ๑.๕ เห็นชอบกรอบงบประมาณส าหรับการด าเนินการ  SMART Visa ของ สกท. ในปี ๒๕๖๑ ในวงเงิน        
๓๘ ล้านบาท โดยให้ สกท. ท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 
                    ๑.๖ เห็นชอบในหลักการการเพิ่มอัตราก าลังคนของ สกท. เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
                    ๑.๗ รับทราบขั้นตอนการด าเนินการรับรองคุณสมบัติและการตรวจลงตราประเภท  SMART Visa และแผน
ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์การให้บริการของ SMART Visa 
                ๒. ให้ สกท. เร่งรัดสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ติดตามของผู้ถือ  SMART Visa        
(คู่สมรสและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย) ให้ถูกต้องและชัดเจนว่า คู่สมรสของผู้ถือ  SMART Visa ทุกประเภท และเฉพาะบุตร       
ที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปของผู้ถือ SMART Visa ประเภทผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ที่สามารถท างานในประเทศไทยได้โดยไม่ต้อง      
ขอใบอนุญาตท างาน แต่ต้องไม่เป็นการท างานในอาชีพและวิชาชีพต้องห้ามตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพ
และวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                ๓. ให้ สกท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ. ที่ควรมีการติดตาม
และประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์จาก      
การด าเนินแนวทางดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสแรกด้วย ส าหรับการจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์วีซ่าและใบอนุญาต
ท างาน ควรจ้างบุคลากรจากภาคเอกชนในระยะแรกไปพลางก่อน หากจ าเป็นต้องใช้บุคลากรภาครัฐในระยะต่อไปให้ด าเนินการ
ตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลั งคนภาครัฐก าหนด ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง    
ต่อไปด้วย 
                   ๔. ให้ สบ.นร. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มีสาระส าคัญเป็นการ
ปรับปรุงอัตราค่าเช่าบ้านของตุลาการศาลปกครอง โดยก าหนดให้ตุลาการศาลปกครองได้รับค่าเช่าบ้านในอัตราเท่ากับข้าราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรมที่ได้รับเงินเดือนในอัตราที่เทียบเท่ากัน ตามที่ศาลปกครองเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยก าหนดวันใช้บังคับเป็นวันเดียวกับวันใช้บังคับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงานศาลปกครองรับความเห็นของส านักงบประมาณและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐที่เห็นว่า เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ให้ส านักงานศาล
ปกครองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น      
ในโอกาสแรกก่อน และจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามขั้นตอนตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป และในโอกาสต่อไปอาจพิจารณาน าอัตราค่าเช่าบ้าน
ของตุลาการศาลปกครองไปก าหนดเป็นบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการประเภทอ่ืน ๆ เพื่อความเป็นเอกภาพและความสะดวกในการปรับปรุงอัตราค่าเช่าบ้าน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เร่ือง       

การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากร
ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ให้เปลี่ยนช่ือส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็น ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่ง ชาติ และให้
ผู้อ านวยการส านักงานฯ เป็น เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
                ๒. ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ าแห่งชาติ           
มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีก าหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้ไปรายงานตัวต่อ
เลขาธิการฯ และข้าราชการฯ ผู้ใดประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในอัตรา         
ของส านักงานฯ ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการฯ ภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
                ๓. ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของส่วนราชการในกรมชลประทานและ        
กรมทรัพยากรน้ า ไปเป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
                ๔. ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติด าเนินการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า รวมจ านวน ๒๔๖ อัตรา ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่
วันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีผลใช้บังคับ โดยกรอบอัตราก าลังมาจากการตัดโอนข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และอัตราก าลังจากกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ า และเป็นอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 
จ านวน ๘๗ อัตรา 

                 ๕. ให้นายส าเริง แสงภู่วงค์ พ้นจากต าแหน่งรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และให้ด ารงต าแหน่ง         
รองเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การจัดการน้ าเสีย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ าเสีย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อโอนย้ายองค์การจัดการน้ าเสียไปอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาฯ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้ าเสีย เพื่อให้การบูรณาการงานด้านการจัดการน้ าเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้องค์การจัดการน้ าเสียรับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ที่ก าหนดให้องค์การจัดการน้ าเสียซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจทบทวนปรับ
สถานภาพให้เป็นองค์การมหาชน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของ
ส่วนราชการ ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการเชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสาตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าร่วม           
ในกิจกรรมการด าเนินการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เป็นการพัฒนาสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไป       
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นั้น การด าเนินการดังกล่าวจะจัดท าเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้จิตอาสาไปช่วยงานภาครัฐและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย งานด้านการพัฒนา งานช่วยเหลือ      
ภัยพิบัติ และงานกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย (๑) ศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ (๒) คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งจะท าหน้าที่สนับสนุนและ
ประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และหน่วยงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะท าหน้าที่
ประสานงานระหว่างศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริและคณะกรรมการผู้ประสานงาน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
                ๒. ให้ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มศักยภาพ 
                ๓. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรายงานความคืบหน้าในการด าเนินโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
ทุกเดือนด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual 

Inspection Report : Fiscal Year 2017) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017) ประกอบด้วย ๒ ประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) คือ (๑) การจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม และ (๒) เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. ประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม จากการตรวจติดตามการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โดย
ด าเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และด าเนินการตามข้อเสนอแนะ    
ของคณะผู้ตรวจราชการ รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาขยะบนบก/น้ า/ทะเล อย่างไรก็ดี จากการรายงาน
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการบางประการและยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
                ๒. ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง การด าเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ    
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ร่วมกันให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเร่ง      
แก้ไขปัญหา และเร่งรัดให้หน่วยงานสามารถด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และจากการตรวจติดตาม
การด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในงานตรวจราชการแบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างจริงจัง สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ สนับสนุนช่องทางการตลาด ปรับปรุงการบริหารจัดการให้รองรับผู้ประกอบการและความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อที่เพิ่มขึ้น 
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง และสามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล 
 
 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขนั

ทางการค้า พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการคัดเลือกกรรมการ

ในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสรรหา
บุคคลเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน โดยให้พิจารณาในประเด็นความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น การอ้างบทอาศัยอ านาจตามมาตรา ๖ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ การก าหนดบทนิยามค าว่า “คณะกรรมการ” 
“กรรมการ” และ “ส านักงาน” รวมทั้งหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาหรือส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น 
และให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประกาศรายช่ือผู้สมัครคัดเลือก
เป็นกรรมการแข่งขันทางการค้าผ่านสื่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างแพร่หลาย รวมทั้งควรพิจารณาขยายระยะ 
เวลาการคัดค้านคุณสมบัติของผู้สมัคร จากท่ีได้ก าหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงฯ ออกไปเป็นจะต้องด าเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันประกาศรายช่ือผู้สมัคร ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจ านวน ของอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ เพ่ือใช้ในราชการของส านักงาน ปปง. 

ตามมาตรา ๔๖/๒ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในชนิด ขนาด และจ านวนของอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ  ขนาด ๙ มิลลิเมตร 

จ านวน ๑๐๐ กระบอก และเครื่องกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร จ านวน ๓,๐๐๐ นัด ที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ส านักงาน ปปง.) จะจัดซื้อ ตามที่ส านักงาน ปปง. เสนอ และให้ส านักงาน ปปง. รับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับ        
การก าหนดมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้มีประสิทธิภาพ และมีการก าหนดจ านวนการอนุญาตให้มีอาวุธปืนต่อคนอย่างเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ไปด าเนินการต่อไป 
 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคง
ด้วย นั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว    
ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย รวมทั้งให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ด้วย ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา       
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดท าความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับ



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๘ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมด าเนินการ
และไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาได้ เช่น การตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อน าไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม   
ต่อเรือ เทคโนโลยีอวกาศ 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
ด าเนินการสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ  เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจัดท าฐานข้อมูลในภาพรวมให้เป็น
ปัจจุบันและก าหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาท างานในภาคร าชการ
หรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป    
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อน        
การด าเนินงานในเร่ืองการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมท้ังให้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)     
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็นโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐    
และข้อสั่งการที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ     
ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์  Big Data ของทุกหน่วยงาน
จัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ค านึงถึง
ความสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ          
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการด าเนินการ                
ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนด้วย 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่       
ที่แนวเขตท่ีดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาส
ร้อยละ ๕๐-๗๐ จะสูงกว่าปกติ น้ัน เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ
จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน รวมตลอดถึงการจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น การขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ า และการจัดท าแก้มลิงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการจ้างแรงงาน
เพื่อด าเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การก าหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระท าผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก่อนน าส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทาง มาตรการในการด าเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา     
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่งประเทศไทย) เร่งรัดการด าเนินการรวบรวมปริมาณ       
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และด าเนินการต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
น าเข้าสินค้าท่ีหลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถ่ัวเหลือง น้ ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท าหน้าที่
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด าเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทยในต่างประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทาง
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพ่ือจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้
ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น เพ่ือให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับการขับเคลื่อน        
การด าเนินนโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ด าเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือ      
จากต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงาน
ผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
                          ๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล โดยให้ความส าคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูล
ที่เป็นเร่ืองความมั่นคงหรือเร่ืองที่มีชั้นความลับ 
                    ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดท าแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน นั้น 
                          ๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี      
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมด าเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว       
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                          ๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๐ 

ลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีส าหรับจอดรถยนต์
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจรเป็นจ านวนมาก เช่น 
ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานท่ีราชการ สถานศึกษา เป็นต้น 
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทาง มาตรการในการด าเนินการ หรือการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา     
การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่าง ๆ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่งประเทศไทย) เร่งรัดการด าเนินการรวบรวมปริมาณ       
ความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และด าเนินการต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
น าเข้าสินค้าที่หลีกเสี่ยงภาษี เช่น กากถั่วเหลือง น้ ามันปาล์ม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน           
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท าหน้าที่
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกไปสอนที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนครูชาวต่างชาติทั้งในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด าเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูชาวไทยในต่างประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานเพื่อจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น 
เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๓.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากับการขับเคลื่อนการด าเนิน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้ด าเนินการ (๑) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ      
มาเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการ และ (๒) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้รายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๑ 

(NECTEC) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม        
ในการด าเนินการด้วย 
                          ๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลรับผิดชอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล โดยให้ความส าคัญกับการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นการให้บริการประชาชน และข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ความมั่นคงหรือเรื่องที่มีช้ันความลับ 
                    ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดท าแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน น้ัน 
                          ๓.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี      
โดยให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมด าเนินการด้วย และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว       
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                          ๓.๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ลงทนุในโครงการก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีส าหรับจอดรถยนต์
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีรถยนต์และประชาชนสัญจรเป็นจ านวนมาก เช่น 
ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานท่ีราชการ สถานศึกษา เป็นต้น 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   

       เร่ือง  มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกันภัย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณามาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกันภัยของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
โดยที่ประชุมเห็นว่า ในปัจจุบันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีกลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ       
การประกันภัยที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยยังได้
ด าเนินมาตรการและนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัยและประชาชน ซึ่งเป็นมาตรการที่นอกเหนือจาก
มาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้น           
แก่ผู้ประสบภัยจากรถ การจัดท าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการโฆษณาเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณา และการก ากับ
ดูแลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้แจ้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการพิจารณาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาต          
ให้คนต่างด้าวพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการช่ัวคราว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดย (๑) จะบูรณาการ      
การท างานร่วมกันเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรการ/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าเมืองของคนต่างด้าวเพื่อให้          
การบริหารจัดการและคัดกรองคนเข้าเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (๒) จะจัดท าฐานข้อมูลคนต่างด้าวท่ีขออนุญาตพ านัก
อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวและจะเช่ือมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการคัดกรองคนต่างด้าว 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๒ 

ที่จะขออนุญาตพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง       
น ามาตรการดังกล่าวของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาก าหนดระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติการและการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองต่อไป 
                    ๑.๒ ส าหรับข้อเสนอแนะต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในประเด็นการจัดระเบียบเพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบพระภิกษุสงฆ์ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย และการจัดท าฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ต่างชาติ น้ัน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอยู่ระหว่า งรอผลการพิจารณาของมหาวิทยาลัย      
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
                ๒. ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งรัดการพิจารณามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้
คนต่างด้าวพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวในประเด็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบเพื่อควบคุมและตรวจสอบพระภิกษุสงฆ์
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย และการจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์
ต่างชาติ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และส านักงานตรวจคนเข้าเมืองรับความเห็นของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นควรน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาก าหนดไว้ในแผนแม่บท      
การด าเนินการ ประเด็นเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลคนต่างด้าว การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองคนต่างด้าว       
ที่จะขอพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้      
คนต่างด้าวพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการช่ัวคราวดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
                    ๑.๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมิน ITA และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด 
                    ๑.๓ ให้หน่วยงานก ากับดูแลส่วนราชการพิจารณาน าผลการประเมิน ITA ไปประกอบการประเมินผลการปฏบิตัิ
ราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 
                ๒. ส าหรับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ให้หน่วยงานที่รับการประเมินเข้าร่วมการบูรณาการ
กับส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อปรับปรุงแนวทางและเครื่องมือการประเมินให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนด าเนินการ
ต่อไป 
                ๓. ให้ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง     
ของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ป.ป.ท. เช่น ควร
พิจารณาเกณฑ์การประเมิน ITA ให้สอดคล้องตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน อาทิ เกณฑ์การประเมนิ 
ITA ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบาย และเกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในระดับภูมิภาค 
และควรมีการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA ที่จะใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบูรณาการประเด็นประเมินที่เป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานมีการประเมินอยู่แล้ว รวมทั้งการน าผลประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานของตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ควรก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินอีกหัวข้อหนึ่ง เพื่อเป็นการเน้นย้ า
และกระตุ้นเตือนถึงความส าคัญและทิศทางในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๔. ส าหรับค่าใช้จ่ายการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ         
การประเมินใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๓ 

จ านวน ๑๖,๐๒๔,๗๐๐ บาท และแผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุน
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๕๑,๒๖๔,๐๐๐ บาท 
หากไม่เพียงพอให้หน่วยงานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในโอกาสแรก 
ส่วนงบประมาณที่จะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ    
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม และจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ             
เชิงยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในปี ๒๕๖๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้บริหารราชการแผ่นดิน     
มา ๓ ปี โดยในช่วงปีแรกได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ ไปแล้ว และในปีถัดมาได้มุ่งวางรากฐานการพัฒนาประเทศตาม
กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นการปฏิรูปประเทศใน ๑๑ ประเด็น และโดยที่รัฐบาลตระหนักว่าการปฏิรูปจะสามารถขับเคลื่อน
อย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมายได้จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้น ปี ๒๕๖๑ จึงเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญในการ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการปฏิรูปประเทศ       
จึงเห็นควรมอบให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งส่วนที่ได้มาจากคณะกรรมการปฏิรูปในแต่ละด้าน และส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อน าเสนอรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) พิจารณาประกอบการสร้างการรับรู้ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการด าเนินการด้วย 
                ๒. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอเพิ่มเติมว่า การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ในปี ๒๕๖๑ เป็นช่วงเวลาที่จะส่งผ่านไปสู่การปฏิรูปประเทศในเรื่องต่าง ๆ ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนงานของ
หน่วยงานภาครัฐจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิรูปและท างานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อบูรณาการไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมีข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายส าคัญ แผนการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ และโครงการส าคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ        
จะด าเนินการในปี ๒๕๖๑ เพื่อจะได้น าข้อมูลมาบูรณาการและประสานงานเพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนในภาพรวมให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป จึงเห็นควรมอบให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการสอบถามและรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวจากทุกหน่วยงานเพื่อเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาภายในเดือนมกราคมนี้ ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   

       เร่ือง  ความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ผลการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ โดยในคราวประชุมร่วมประธานกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้เห็นชอบผลการทบทวนดังกล่าวร่วมกัน ทั้งนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แจ้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๔ 

                ๒. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ คณะ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและด าเนินการประชุม
คณะกรรมการ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการปฏิรูปประเ ทศด้านต่าง ๆ ได้เริ่ม
ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว 
                ๓. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานและรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการทั้งสองชุดเพื่อให้
คณะกรรมการในแต่ละด้านสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม การเบิกจ่าย การด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้จัดการประชุมร่วมของคณะกรรมการทั้ งสองชุด เพื่อให้     
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ และการปฏิรูปประเทศไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศฯ ต่อไป 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   

  เร่ือง  ความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และ
จัดส่งเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว โดยยืนยันว่าจะจัดท า (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตามก าหนดเวลาของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
เพื่อใช้ประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ และจัดส่ง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ  ให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามก าหนดเวลาของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                    ๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ระหว่างการด าเนินสรุปและสังเคราะห์ 
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ           
การประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการรับฟัง
ความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติในระดับภาค ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อที่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน จะได้น าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้ ในการน า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ไปประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ดังกล่าว ให้พิจารณาแบ่ง
หมวดหมู่ สาระส าคัญของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศให้เหมาะสมดว้ย เช่น แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจ (๒) สังคม 
และ (๓) การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการมีสว่นร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยัง่ยืน ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และ
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป ดังนี้ 
             ๑. ก าหนดกรอบหลักการในการด าเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 
                    ๑.๑ คนไทยรักกัน ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดให้มีการท าสัญญาประชาคม หรือเรียกอย่างอื่น    
ให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายเพื่อรับรู้และปฏิบัติตามร่วมกัน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๕ 

                    ๑.๒ คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ 
                    ๑.๓ เมืองไทยน่าอยู่ ด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน 
                    ๑.๔ วิถีไทยวิถีพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
รวมทั้งเสริมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงอายุ 
                    ๑.๕ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
                    ๑.๖ รู้กลไกการบริหารราชการ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งเรื่องกลไกการบริหารราชการแผ่นดินแต่ละ
ระดับ และการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน 
                    ๑.๗ รู้รักประชาธิปไตย ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
                    ๑.๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความส าคัญต่อการเข้าถึงข้อมูล  
ที่ถูกต้องผ่านโครงการส าคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน 
                    ๑.๙ บูรณาการการด าเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร 
                ๒. ให้มีคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนทุกระดับ โดยแต่งตั้ง (๑) คณะอ านวยการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทย  
สู่ความยั่งยืนระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และ (๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยสู่ความยั่งยืนระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นประธาน ทั้งนี้ ให้มีทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
ระดับต าบล ประกอบด้วยข้าราชการและหน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อผนึกก าลังจากทุกภาคส่วน  
ในพื้นที่ร่วมกันด าเนินการตามแนวทางประชารัฐ 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเตรียมการจัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ        
ที่นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและวางกรอบการปฏิบัติร่วมกันให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เกิด     
ผลสัมฤทธ์ิในพื้นที่ต่อไป 
                ๔. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระดับต าบล หมู่บ้าน บูรณาการ
การด าเนินการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนระดับต าบล
เป็นแกนหลัก รวมทั้งสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับด้วย 
                ๕. ให้เริ่มขับเคลื่อนการด าเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการด าเนินการต่อไป   

 

การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-      

๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๓๖ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ มีผลงาน
ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ และ
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ 
                ๒. การปฏิรูปประเทศ ได้แก่ การจัดพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม      
การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ การพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ การปฏิรูปเรื่องการสร้างสังคมผู้ประกอบการ การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน และการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ (๒) ด้านสังคมจิตวิทยา ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การสร้างโอกาส     



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๖ 

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 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐      
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีเรื่องเพื่อทราบ จ านวน ๒ เรื่อง คือ ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานท่ี
ท างานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก และคณะอนุกรรมการจัดงางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค 
และเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา           
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซนซี ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (๒) โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการศาลปกครองสูงสุด 
(สศป.) (อาคารหลังที่ ๒) และ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อด าเนินการจัดระบบศูนย์ราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธาน กศร. เสนอ 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑    
เร่ือง การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานท่ีครั้งต่อไปในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเปน็
ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันท่ี ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยให้จัดการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรใีนวันท่ี 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตราด และจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี ตามที่
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   

           เร่ือง  การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่          

๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในพื้นที่ภาคตะวันออก และก าหนดการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัด
จันทบุรี และจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชา
มอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมฯ ดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ
ต่อไป ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๗ 

ค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจ  
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
           เร่ือง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี (เร่ือง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ า

ส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเร่ือง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจ            
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒ ฉบับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแล้ว ตามที่ส านัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
                ๒. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ   
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
           เร่ือง  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๖ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวม ๖ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๒) ร่าง
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๓) ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๔) ร่าง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และ (๖) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมกระบวนการสอบสวนการกระท าความผิดของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมการ ก าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในครั้งนี้ ซึ่งกระทรวง 
มหาดไทยได้แจ้งความเห็นมายังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้น าความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทยมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมายทั้ง ๖ ฉบับแล้ว รวมทั้งได้มีหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการ     
การเลือกตั้งเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอความเห็นจากส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....                  
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลเพื่อให้มีผลใช้บังคับ      
ถึงองค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง           
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๘ 

                ๓. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรทีี่เห็นควร
พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้ง
หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้
พิจารณาการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับตามร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและ
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี โดยค านึงถึงผลกระทบของประชาชน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามที่กระทรวง  
มหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ 
๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กทม. ระดับอ าเภอ/เขต และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล เพื่อบูรณาการกลไกการขับเคลื่อน 
บูรณาการชุดความรู้ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ลงไปในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
                    ๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอ าเภอ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการฯ 
และเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในระดับส่วนกลาง จังหวัด อ าเภอ และต าบล 
                    ๑.๓ การด าเนินงานโครงการฯ ในระยะต่อไป จะก าหนดประชุมหารือเพื่อวางกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน    
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล และก าหนดจัดประชุมมอบนโยบาย
และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
                ๒. ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และสนับสนุนกลไกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกระดับ โดยในการด าเนินโครงการดังกล่าว    
ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้วย 
                ๓. ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
บูรณาการการท างานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานและเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรี 
เป็นระยะ ๆ ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] ร่วมกับกระทรวง 
มหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กับการด าเนินการในเรื่อง  Big Data 
ด้วย เพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

 

 
 

 



 
นโยบายที่ 

๑๑ 
 

การปรับปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๙ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร-       

เมืองพัทยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 

ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทางในระบบปิดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยทรัพย์     
อิงสิทธิ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ            
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่เห็นควรพิจารณาความเหมาะสมของช่ือร่างและความเกี่ยวเนื่ องเช่ือมโยงกับกฎหมาย    
ว่าด้วยเช่าทรัพย์และสัญญาเช่า ซึ่งกฎหมายหลายฉบับระบุอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในการเช่าหรือให้เช่า แต่ไม่ได้ระบุเรื่อง
ทรัพย์อิงสิทธิไว้ และให้พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหาในร่างเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเสนอร่างกฎหมายนี้           
ในการท าสัญญาที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ในเรื่องนี้ และความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการน าสิทธิการเช่ามาเป็นหลักประกันการให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิ สามารถท าได้
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่แล้ว และยังมีความไม่ชัดเจนว่า
หากมีการท าสัญญาเช่ากันก่อนแล้วจะน ามาจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิได้อีกหรือไม่ แล้วหากจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิไปแล้ว          
ผลจะเป็นเช่นไร และควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขของอสังหาริมทรัพย์ที่จะน ามาจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิในด้าน        
การใช้ประโยชน์ ขนาดของพื้นที่ และลักษณะของการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น       
เพื่อประกอบการก าหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน      
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เกี่ยวกับการสร้างความรับรู้และ
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) และประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง      
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 
 
 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เร่ือง     

การแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ
การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามที่ส านัก
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
           ๑. ให้ยกเว้นการใช้บังคับ (๑๘) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ เกี่ยวกับ
อ านาจของคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ าหน่ายน้ าตาลทรายเพื่อใช้
บริโภคในราชอาณาจักร และก าหนดราคาขายน้ าตาลทรายดังกล่าว เฉพาะในส่วนของการก าหนดราคาขายน้ าตาลทรายเพื่อใช้
บริโภคในราชอาณาจักรตั้งแต่ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ถึงฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒  
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ าตาลทรายให้สอดคล้องกบั
แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยเร็ว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกรณีที่คู่พิพาทประสงค์จะให้อนุญาโตตุลาการ     
และผู้รับมอบอ านาจซี่งเป็นคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยได้ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการท างานของ     
คนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยให้มีสิทธิปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อบังคับนั้น ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร        
เป็นการช่ัวคราว และได้รับอนุญาตให้ท างานในฐานะผู้เช่ียวชาญตามต าแหน่งหน้าที่ของตนในกระบวนการอนุญาโตตุลากา ร
ระหว่างประเทศได้ ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณา
ในประเด็นปัญหาและความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับ
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วยว่า การแก้ไขให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติ
นั้น มีความจ าเป็นหรือไม่ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง      
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ 
                ๓. มอบหมายให้ส านักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการรับรองการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ จะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย  พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง      

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการ (๑) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. .... 
และ (๒) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์และการโอนใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด า เนินการ
ต่อไปได้ 

                ๒. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้การสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการประมงนอกน่านน้ าไทยให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเง่ือนไขผ่อนปรนในการปรับตัว การสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลแหล่งท าการประมงที่มี



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๑ 

ศักยภาพ และการเป็นตัวกลางสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการท าสัญญาและขอใบอนุญาตเข้าไปท าการประมงในรัฐชายฝั่งอื่น 
รวมทั้งขยายความร่วมมือทางการประมงระหว่างรัฐบาลของประเทศไทยและรัฐชายฝั่ งอื่นอย่างต่อเนื่อง และเห็นควร
ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจถึงเอกสาร หลักฐาน หลักเกณฑ์และเง่ือนไขให้ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ได้รับทราบอย่าง
ละเอียด และมีกระบวนการติดตามตรวจสอบการท าประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตและบังคับใช้กฎหมายการประมง
อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งจัดระเบียบและควบคุมการท าการประมงพาณิชย์ให้เป็นไปอย่าง           
มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาระบบนิเวศน์และทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน          
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เร่ือง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     

ว่าด้วยพรรคการเมือง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ            

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑   

           เร่ือง  การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก
การจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการ        

โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงาน
ผลแล้ว จ านวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๑๑ ฉบับ และเป็น
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๕ ฉบับ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๒ 

                ๒. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแลว้ 
จ านวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๘ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท าทั้ง ๘ ฉบับ 
                ๓. กฎหมายที่ต้องจัดท าโดยไม่ก าหนดระยะวลา แต่ควรด าเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
มีจ านวน ๓๗ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว จ านวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๘๒ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
จ านวน ๓๑ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๕๑ ฉบับ 
                ๔. การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย มีจ านวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว 
จ านวน ๒๙ เรื่อง 
                ๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดท ากฎหมาย และการด าเนินการโดยวิธีอื่น ๆ มีจ านวน ๓๘ เรื่อง ได้รับ
การรายงานผลครบถ้วนแล้วท้ัง ๓๘ เรื่อง 

 
 

 



 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๓ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ เรื่อง  

 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

 
 

     
 

         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๓ ม.ค. ๙ ม.ค. ๑๖ ม.ค. ๒๓ ม.ค. ๓๐ ม.ค.

๔๘ ๕๑
๔๕ ๔๖

๕๔

๐

๘๐๐

๑๖๐๐

๒๔๐๐

๓๒๐๐

๔๐๐๐

๑๖ ก.ย. ๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑๐๘

๓,๔๖๖ ๓,๔๐๔
๓,๐๕๑

เดือน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๔๔  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๔ 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๗๑ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๕๕ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๗ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๑๑ เรื่อง  

 

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
––

 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑

๒๓๓
๒๑๓ ๒๑๕

๒๔๔

วาระเพ่ือทราบ ๑๕๕ เร่ือง (๖๓.๕๒ %)

วาระอื่นๆ ๑๑ เร่ือง (๔.๕๑ %)

วาระประธานแจ้ง ๗ เร่ือง (๒.๘๗ %)

วาระพิจารณา ๗๑ เร่ือง (๒๙.๑๐ %)

รวมทั้งสิ้น  ๒๔๔  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๕ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๒๖ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๗๑   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๖๒  เรื่อง  วาระจร    ๙  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๕๕    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๐๙  เรื่อง  วาระจร  ๔๖  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๖๒

๑๐๙

๙

๔๖

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๖  เรื่อง 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๖ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๔๔ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑
๔

๑
๖

๒
๒

๑
๑
๑
๑

๗
๖
๖

๘
๔

๖
๖

๑๕
๑๕

๑
๒

๑๑
๑๐

๗
๗

๓
๒๒

๒๕
๗

๕๖

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

อื่น ๆ
สลธ.คสช.

อส.
สว.
สม.

สกช.
ศป.
ศย.

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

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๔๔  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๗ 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๘๕ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๕๙ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๙๕ เรื่อง
๗๙.๙๒ %

เรื่องกฎหมาย
๔๙ เรื่อง

๒๐.๐๘ %

นโยบายรัฐบาล, 
185, 75.82%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย…

รวมทั้งสิ้น  ๒๔๔  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๕๙ เรื่อง 
๒๔.๑๘ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๘๕ เรื่อง 
๗๕.๘๒ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๔๔  เรื่อง 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๘ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑

๓๒

๑๙

๙ ๘

๔๐

๕ ๖
๑๓

๔๕

๗

จ านวนเร่ือง 

นโยบาย (๑๐)   
 

(๑๑)   
 

(๙)   
 

(๘)   
 

(๗)   
 

(๕)   
 

(๓)   
 

(๖)   
 

(๔)   
 

(๒)   
 

(๑)  
 

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

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๘๕  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๙ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๓๖

๕๑ ๕๒

๑๓
๒๐

๑๓

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๘๕  เรื่อง 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓๐ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๒๖ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคกลาง
จ านวน ๕ เร่ือง

๑๙.๒๓ %

ภาคเหนือ
จ านวน ๕ เร่ือง

๑๙.๒๓ %

ภาคใต้
จ านวน ๒ เร่ือง

๗.๖๙ % 

กทม. และปริมณฑล
จ านวน ๑ เร่ือง

๓.๘๕ %
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ านวน ๑๑ เร่ือง
๔๒.๓๑ %

ภาคตะวันออก
จ านวน ๒ เร่ือง

๗.๖๙ %

๑๓
๒๒ ๒๑

๕๑

๗
๔

๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๗

๓ ๗
๙

๔

๑๕ ๑๓
๔ ๒ ๔ ๓ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

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

รวมทั้งสิ้น  ๒๖  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓๑ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ  
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้  

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ๓๔๑๒/๖๑ [๓๐/๐๑/๒๕๖๑] 
๒. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๐๐/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] 
๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
๒๓๓๒/๖๑ [๒๓/๐๑/๒๕๖๑] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๗๙๙/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] 

๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการมีบุตร) 

๑๕๖๓/๖๑ [๑๖/๐๑/๒๕๖๑] 

๖. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๗๓/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] 
๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ๙๙๑/๖๑ [๐๙/๐๑/๒๕๖๑] 
๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

[มาตรการป้องกันการก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)] 

๒๗๕/๖๑ [๐๓/๐๑/๒๕๖๑] 

 

 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๒๐ 
รวม ๒๐ 

 
 
 
 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
   (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

  

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓๒ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีจ านวน ๒,๐๕๔ เรื่อง ดังนี้  

 
ล าดับ เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน/เรื่อง 

๑. ๑.๑ ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.  
 - ประกาศ จ านวน         -      เรื่อง 
 - ค าสั่งหัวหน้า คสช. จ านวน         ๓     เรื่อง 
 ๑.๒ เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก จ านวน       ๒๔     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข จ านวน         ๘     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค จ านวน       ๘๑     เรื่อง 
 - ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง จ านวน   ๑,๙๓๘    เรื่อง 
 จ านวนรวมทั้งสิ้น จ านวน   ๒,๐๕๔    เรื่อง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
   

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓๓ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี ปปง. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กห. กระทรวงกลาโหม ปปช. ส านักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กค. กระทรวงการคลัง ศย. ส านักงานศาลยุตธิรรม 
กต. กระทรวงการตา่งประเทศ ศป. ส านักงานศาลปกครอง 
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สกช. สภากาชาดไทย 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สม. ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คค.   กระทรวงคมนาคม อส. ส านักงานอัยการสูงสดุ 
ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อ่ืน ๆ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปญัหาการท าการประมงผิดกฏหมาย 
พน.   กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 




