


     คํานํา 
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหน่ึงของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาลเท่าน้ัน ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไก
อ่ืนๆ ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 

  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายช่ือและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนคร้ังการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรีประเภท
วาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
มีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น ขออนุมัติกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา
ยางพาราเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราเป็นกรณีเร่งด่วน สรุปความต้องการใช้ยางพาราในการดําเนิน
โครงการของส่วนราชการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ และโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
และการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ
การทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th ด้วย 
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เร่ือง เลขท่ี ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

การจัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเน่ืองในโอกาส
ท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 
ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  

๑๖๒๙/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๑ 

รายงานผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  

๑๑๘๗/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๑ 

สรุปผลการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "ป่ันเพ่ือพ่อ Bike for dad" และการจัด
นิทรรศการภาพถ่าย  

๓๐๐๓/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๒ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

   

แผนปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม พร้อมวีดิทัศน์สรุปแผนปฏิบัติการ ฯ และผลการประชุมระดับ
รัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี 
(๒๕๕๙-๒๕๖๑) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา  
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

๒๓๐๑/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๓ 

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดน
ประเภทต่าง ๆ  

๓๐๒๕/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๔ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี ๑๕ 
และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง   

๔๗๒/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๔ 

การขอเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพ่ือการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าเมย แห่งท่ี ๒  
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

๕๕๖/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๕ 

สารบัญ 
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ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งท่ี ๑  ๕๗๐/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๕ 

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๑๒  ๓๙๑/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๖ 

ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้
โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง  

๕๑๕/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๖ 

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพ่ือผลักดันแนวปฏิบัติ
สหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ (ICAD 2) และการเสนอ
วีดิทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี  

๑๑๐๑/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๗ 

สรุปผลการประชุมคณะผู้วิจัยทางกฎหมายในระดับภูมิภาค (Regional Legal  
Research Group : RLRG)  

๑๐๙๙/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๘ 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า    
ท่ีต้องห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. ....   

๑๒๓๙/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๘ 

สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๑ และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๑ ณ กรุงปารีส 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

๑๓๒๗/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๙ 

โครงการสนับสนุนการดํารงตําแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ ของไทย  ๑๒๙๐/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๑๐ 

ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 
ครั้งท่ี ๒๒  

๑๕๘๑/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๑๐ 

กฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง  

๑๓๑๙/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๑๑ 

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานและคณะ  

๑๙๓๒/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๑๑ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี ๑๓ (13th  ASEAN  Ministerial  
Meeting on the Environment  : 13th AMME) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

๒๑๕๓/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๑๒ 

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการท่องเท่ียวระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐ
เกาหลี  

๒๒๖๒/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๑๒ 

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งท่ี ๑๑   
ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (11th IOI World  Conference 2016)  

๒๓๑๖/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๑๓ 

รายงานผลการเข้าร่วมพิธีรับมอบตําแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ (G77) วาระปี ๒๕๕๙ 
อย่างเป็นทางการ  

๒๓๐๖/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๑๓ 

สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของทบวงการพลั งงานระหว่ างประเทศ 
(International Energy Agency Ministerial Meeting 2015)  

๒๗๖๑/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๑๔ 

ร่างข้อตกลงร่วมโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology in  Collaboration 
with Public and Private Sectors in Thailand  ระหว่างองค์การจัดการนํ้าเสียกับหน่วยงาน
ระบายนํ้าของประเทศญ่ีปุ่น  

๓๑๙๘/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๑๔ 
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การลงนามความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย (Trade Agreement  between the Government of the Islamic 
Republic of Iran and the Government of  the Kingdom of Thailand)  

๒๙๙๑/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๑๔ 

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐสุลต่านโอมานว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข  

๒๙๘๗/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๑๕ 

ผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ 
ปฏิมาประกร)  

๓๐๐๕/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๑๕ 

ผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙  

๓๐๗๒/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๑๖ 

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) 
แผนปฏิบัติการการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ต่อคณะรัฐมนตรี  

๑๕๙๕/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๑๗ 

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่      
ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานชาติท่ีถูกกฎหมาย 

  

มาตรการบูรณาการการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด
ในชุมชน  

๑๔๔๗/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๑๘ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียว
ท่ีเน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....  ๑๓๘๒/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๑๘ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดสถานท่ีท่ีห้ามมิให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุตํ่ากว่าสิบแปดปีทํางาน 
พ.ศ. ....  

๑๔๘๒/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๑๙ 

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๗  ๒๑๓๓/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๑๙ 

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 
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     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชน
ท่ัวไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา 
เขตป่าสงวน 

  

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    

โครงการ I Speak English เพ่ือชีวิตท่ี Better ๒๙๙๗/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๒๑ 

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   

ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์สําหรับโรงเรียนในระบบ 
พ.ศ. ....  

๔๓๑/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๒๑ 

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี ๒ และขออนุมัติ
ปรับเพ่ิมอัตราทุนเดิม  

๑๔๕๒/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๒๑ 

ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ๓๑๙๑/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๒๒ 

๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

  

  ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพ่ือสร้างแรงงานท่ีมีทักษะ 

  

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   

๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ    

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล 

  

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกท่ีดี   

๕.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน 

  

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ๒๒๙๐/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๒๔ 
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ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

๓๑๕๑/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๒๔ 

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซํ้า 

  

แผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔  

๑๕๘๖/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๒๔ 

    ๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   

การกําหนดมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทย  ๒๓๓๑/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๒๕ 

ทางจักรยาน (Bike Lane)  ๓๐๖๙/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๒๖ 

    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ   

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. ....  ๓๔๑/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๒๖ 

     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

         ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   

แนวทางการดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ  

ว ๒๐/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๒๗ 

การอนุมัติวงเงินลงทุนในการจัดต้ังธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
เอเชียในส่วนของประเทศไทย  

๓๐๑๓/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๒๗ 

   ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

   ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ี 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้ 

  

แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ว ๑๕/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๒๘ 

   ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  ๓๐๐๗/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๒๘ 
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๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสม   

การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินโครงการสําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร
ให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร   

ว ๒/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๒๙ 

ขออนุมัติกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา
เป็นกรณีเร่งด่วน  

๑๔๕๙/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๒๙ 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  ๑๔๖๗/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๓๐ 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว   

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย   

รายงานผลการจัดงาน Thailand Countdown 2016  ๓๓๕/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๓๐ 

ขอความเห็นชอบในหลักการสรุปสาระสําคัญแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว
อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๘  

 ๒๒๘๔/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๓๑ 

สรุปผลการจัดงานเทศกาลเท่ียวเมืองไทย ปี ๒๕๕๙   ๒๒๕๕/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๓๑ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   

รายงานการเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑๔๒/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๓๒ 

แจ้งการยกเลิกกองทุน Asian Bond Fund 1 และการดําเนินการต่อไป  ๑๒๖๗/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๓๒ 

๖.๘ แก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้า        
      ในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล 

  

ความตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียโครงการ Community - 
Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya 
Basin  

 ๑๙๖๗/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๓๓ 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิต 
(Unitisation Agreement, UA) ระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) และ
บริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) สําหรับการร่วมกันผลิตปิโตรเลียม
แหล่งบุหลันใต้ (Bulan South) ในแปลง  A-18 ของพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
กับแหล่งบุหงาบากาวาลี (Bunga Bakawali) ในแปลง PETRONAS ของประเทศ
มาเลเซีย  

๑๓๑๔/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๓๓ 

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับปิโตรเลียมของไทย  ๒๒๘๓/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๓๔ 

ร่างกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย พ.ศ. .... ๒๙๕๒/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๓๔ 

ร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....  ๓๑๔๑/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๓๔ 

โครงการไฟฟ้าพลังนํ้าบ้านจันเดย์  ๓๐๐๑/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๓๕ 

โครงการก๊าซธรรมชาติเพ่ือเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ๓๑๖๐/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๓๕ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Farm) และโรงงานกําจัดขยะ   

๓๓๓๐/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๓๖ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   

การยกเว้นภาษีและลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการทรัพย์สิน          
ท่ีกระทรวงการคลังรับโอนจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย   

๔๖๕/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๓๖ 

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ   

 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   

การลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและท่ีดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  

๔๗๖/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๓๗ 

ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคํานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ–ท่าพระ  

๒๓๒๔/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๓๗ 

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชําระคืนหน้ีเงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้าง    
ท่ีปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ออกไปอีก ๗ ปี 

๒๒๗๗/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๓๘ 

ขออนุมัติผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สําหรับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ (งานสัญญาท่ี ๕)  

๓๐๕๘/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๓๙ 

แผนพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน  ๓๒๐๙/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๓๙ 

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ  
                      รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช  ๓๔๘/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๔๐ 

การมอบหมายผู้แทนไทยในคณะกรรมการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยางพารา 
ระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  

๒๑๑๕/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๔๑ 

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  ๒๑๕๕/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๔๑ 

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าร่วมงาน Universal 
Exhibition Milano 2015 พร้อมวีดิทัศน์เพ่ือใช้ประกอบนิทรรศการอาคารแสดง
ประเทศไทย  

๒๘๗๔/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๔๒ 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 
๑๕,๐๐๐ ล้านบาท  

๓๒๐๓/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๔๒ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๘ และภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  

๒๑๕๑/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๔๓ 
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     ๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand  ๑๔๙๗/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๔๔ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เร่ิมขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒๐๔๗/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๔๔ 

ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนินการภายใต้
โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ  

๒๓๖๔/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๔๕ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

๕๒๖/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๔๖ 

การลงนามสัญญาซ้ือขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

๑๑๙๑/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๔๖ 

ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับเมียนมา 
ครั้งท่ี ๗  

๑๔๓๓/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๔๖ 

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-อินโดนีเซีย  ๓๐๕๒/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๔๗ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบ      
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

    ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร่ิมจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ขอความเห็นชอบในการประกาศพ้ืนท่ีควบคุมร่วมกัน (Common Control Area : CCA) 
ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร  

๓๐๗๔/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๔๗ 
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๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ 
           ประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย           
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด  

     หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ           
พัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี   

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗  ๒๗๖๖/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๔๙ 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ๗๘๗/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๔๙ 

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

  

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ท่ีดินของรัฐ 

  

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๗ ๒๑๒๑/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๕๐ 

สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๘ ๒๑๑๑/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๕๐ 

สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๙ ๒๙๐๔/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๕๑ 
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    ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย     

ร่างกฎกระทรวงกําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกัน ในการรื้อถอน
สิ่งติดต้ังท่ีใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ....  

๓๕๕/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๕๑ 

ร่างกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน 
พ.ศ. ....  

๕๖๔/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๕๑ 

ข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านกลไกตลาดเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market 
Readiness : PMR)  

๕๔๔/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

๑๔๗๑/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๕๒ 

โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

๑๕๖๕/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๕๒ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี      ว ๔/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๕๔ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ๑๔๘๕/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๕๔ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    ว ๑๘/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๕๔ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    ว ๒๙/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๕๕ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี 
และการปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ของทางราชการ  

ว(ร) ๔/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๕๖ 

ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี    ๖๐๘/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๕๗ 

ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ๑๖๔๕/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๕๘ 

ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ๓๒๒๔/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๕๘ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๙)   

๑๙๔/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๕๙ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๑๐)  

๒๑๑๙/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๖๐ 

รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามประเด็นเรื่องสําคัญตามมติคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

๑๔๙/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๖๐ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากการขับข่ียานพาหนะ  

๒๘๒/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๖๑ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๓  

๑๑๑๐/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๖๑ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ     
เป็นการชั่วคราว  

๒๒๗๖/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๖๑ 
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คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สําหรับการประกอบ
กิจการบางประเภท  

๒๗๑๘/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๖๑ 

การรับโอนภารกิจการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

๔๙๗/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๖๒ 

กลไกประชารัฐ  ว ๘/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๖๒ 

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริม
การเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ การใช้ยางพาราในการทําถนนหรือด้านการกีฬา 
และการขับเคลื่อนการทํางานเพ่ือการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  

๑๑๘๙/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๖๓ 

ผลการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๑๑๑๑/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๖๓ 

การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   

ว ๙/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๖๔ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ๑๓๘๙/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๖๔ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๒๒๐๓/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๖๔ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๓๑๓๕/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๖๕ 

การเสนอโครงการท่ีต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ว ๑๙/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๖๕ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๑๓ 
(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)   

ว ๑๔/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๖๕ 

ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ๑๙๑๒/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๖๖ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 
คณะท่ี ๕ ฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙  

๒๑๒๓/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๖๖ 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

๒๐๙๒/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๖๗ 

การแต่งต้ังโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน (รวมท้ังสิ้น ๑๕ หน่วยงาน)  ๒๐๗๐/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๖๗ 

การแต่งต้ังโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน (เพ่ิมเติม)  ๓๑๗๗/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๖๗ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน  ๒๓๐๐/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๖๘ 

การสื่อสารด้วยภาพหรือกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร (Infographics)  ว ๒๘/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๖๙ 

รายงานการศึกษาผลกระทบของการกําหนดมาตรฐานเวลาอาเซียนต่อประเทศไทย ๒๘๙๔/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๖๙ 

แผนปฏิบัติการของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ๒๘๗๖/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๗๐ 

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และ
คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  

๓๒๑๕/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๗๐ 

      ๑๐.๑  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

การขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ 
ระยะท่ี ๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๙)  

 ๔๘๙/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๗๑ 
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ร่างกฎกระทรวงจัด ต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

๒๐๘๕/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๗๑ 

       ๑๐.๒  กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ 
               สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก                                             

  

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   

สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๑๑๓/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๗๒ 

 ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย 
                    บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุม    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ๗๗๔/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๗๒ 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ 
เครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

ร่างกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีหรือการตรวจพิจารณา 
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๔๗๐/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๗๔ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การบังคับ
โทษปรับ การรอการกําหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
โทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)  

๕๙๔/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๗๔ 

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ (อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจ  
คนเข้าเมือง VISA ON ARRIVAL)  

๒๓๑๐/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๗๔ 

การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (การแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการชําระค่าชลประทานท่ีค้างชําระ)  

๒๓๕๐/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] ๗๕ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. ....  

๓๑๒๖/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] ๗๕ 
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      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะการให้บริการ
ของสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....  

๑๔๒๖/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] ๗๕ 

      ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจาก  
การแทรกแซงของรัฐ  

  

      ๑๑.๔ นํา เ ท ค โ น โ ล ย ีที ่ท ัน ส ม ัย แ ล ะ ค ว าม รู ้ท า ง                  
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการดําเนินคดี   
ทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มี อิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ๗๔๗/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] ๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

- �� - 

 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลท่ัวไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน    ๗๗ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๗๘ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๗๙ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๘๐ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป และประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย  ๘๑ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 
 

  ๘๑ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   

   ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๘๒ 

   ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๘๓ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ  ๘๔ 

๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง  ๘๔ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่าง 
     ดําเนินการ 

  

   ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ๘๕ 

   ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ  ๘๕ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ๘๖ 

ตารางอักษรย่อ  ๘๗ 
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การจัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี 

ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา 
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า โดยที่ในปี ๒๕๕๙ นี้ มี ๒ โอกาสอันเป็นมหามงคล คือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗๐ ปี เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่สมเด็จ   
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่  
พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ไปยังนานาประเทศด้วย เช่น การร่วมมือกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ นอกจากนี้ 
เห็นควรด าเนินโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ  เช่น การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า การปรับปรุงสวนเบญจกิติในลักษณะสวนป่าตามแนวพระราชด าริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วย 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การจัดกิจกรรมรวมพลังทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เพื่อให้พสกนิกรทุกศาสนาแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และความกตัญญูกตเวทีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกรมการศาสนาร่วมกับองค์กรทางศาสนา ๕ ศาสนา จัดกิจกรรมทางศาสนา 
ได้แก่ ศาสนาพุทธ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ ๙๙ วัด ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาขอพร 
ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดมนต์ขอพร และศาสนาซิกข์ สวดอัรดาส 
                ๒. การจัดงานแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ช่ือ “ถนนสายวัฒนธรรมไทยใต้ร่มพระบารมี” ระหว่างวันที่ 
๑-๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจัดเวทีการแสดง ๕ เวที ได้แก่ เวทีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร การแสดงโขน เวทีด้านข้างโรงแรม
รัตนโกสินทร์ ถนนราชด าเนิน การแสดงศิลปประยุกต์ เวทีแยกคอกวัว ถนนราชด าเนิน การแสดงพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค เวทีหอศิลป์
ร่วมสมัยราชด าเนิน ถนนราชด าเนิน การแสดงวงดนตรีแจ็ส และเวทีลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชด าเนิน การแสดง
หุ่นกระบอก รวมทั้งจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจัดจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” จาก ๔ ภูมิภาค ณ บริเวณ
สนามหลวง จ านวน ๘๘ ร้านค้า มียอดรายได้สะสม จ านวน ๗,๒๐๓,๐๗๐ บาท และมีผู้ชมงานสะสม จ านวน ๓๑๔,๑๐๖ คน 
                ๓. การจัดกิจกรรม “ยลวังหน้ายามเย็น เยือนพิพิธภัณฑ์ยามค่ า” โดยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร      
ให้ประชาชนเข้าชม ระหว่างวันท่ี ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. รวมทั้งเปิดทุกวันศุกร์และเสาร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. 
                ๔. การจัดการแสดงโขนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พระลานพระราชวังดุสิต 
เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “พระกฤดารามาวตาร” จ านวน ๕ องก์ ประกอบด้วย องก์ที่ ๑ นารายณ์ปราบนนทุก องก์ที่ ๒ ทศกัณฐ์ลักนางสีดา-
หนุมานถวายพล องก์ท่ี ๓ จองถนน-พระรามข้ามสมุทร องก์ท่ี ๔ ยกรบ และองก์ท่ี ๕ พระรามคืนนคร 
 
 
 
 
 



               สรปุสาระส าคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙)  
 
 
 
 
 
 

 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปผลการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "ปั่นเพ่ือพ่อ Bike for dad" และการจัดนิทรรศการภาพถ่าย  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. คณะกรรมการอ านวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดภาพและแสดงนิทรรศการภาพ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad” ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน-       
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ พร้อมคัดเลือกภาพจากการประกวดไปจัดนิทรรศการภาพถ่ายตามสถานท่ีต่าง ๆ ใน ๕ ภูมิภาค ระหว่างเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และจัดท าหนังสือรวบรวมผลงานการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว      
                ๒. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ส าคัญซึ่งพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รวมทั้งส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงพระคุณของพ่อ โดยหัวข้อการประกวดแบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ พร้อมเพรียงเหลืองสะพรั่ง 
(ความสามัคคี) รวมพลังตามรอยพ่อ (โครงการตามพระราชด าริ) ไม่ย่นย่อปั่นถวาย (ความอดทน) ทิวทัศน์รายทางเลิศ (ภูมิประเทศ
ที่สวยงาม) และพริ้งเพริศท่องเที่ยวไทย (สถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ) โดยมีผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวดทั้งสิ้น ๙,๐๒๐ ภาพ 
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                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  
เร่ือง แผนปฏิบัติการแม่น  าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมวีดิทัศน์สรุปแผนปฏิบัติการ ฯ และผลการประชุม ระดับรัฐมนตรี เร่ือง 
แผนปฏิบัติการแม่น  าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา  และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการแม่น้้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี 
(๒๕๕๙-๒๕๖๑) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุม
มีมติ (๑) เห็นชอบให้รับราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกในแผนปฏิบัติการแม่น้้าโขงปลอดภัย 
๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปีฯ (๒) รับรองแผนปฏิบัติการแม่น้้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปีฯ (๓) ประเทศสมาชิกเห็นพ้อง 
ที่จะด้าเนินการโดยทันทีเพื่อพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายการประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงาน
แม่น้้าโขงปลอดภัยและประเทศสมาชิก (๔) แสดงความช่ืนชมต่อการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการปฏิบัติการตามแผน ๓ ปี ฯ 
ในห้วงหกเดือนแรกของปี ๒๕๕๙ และสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นเจ้าภาพในห้วงหกเดือนหลังของปี ๒๕๕๙ (๕) เห็นพ้องว่า
การสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกจะสามารถสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือภายใต้โครงการฯ และ      
(๖) เห็นชอบต่อข้อเสนอของประเทศไทยในการที่จะน้าโครงการแม่น้้าโขงปลอดภัย ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ไปจัดนิทรรศการ    
ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (CND) สมัยที่ ๕๙ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย และในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษว่าด้วยยาเสพติด (UNGASS) ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา 
                    ๑.๒ เห็นชอบแผนปฏิบัติการแม่น้้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปีฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการท้างาน
ร่วมกัน ประกอบด้วยแผนงานและกิจกรรมส้าคัญ ได้แก่ (๑) การสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ผลิตยาเสพติดมิให้เข้าไป
ยังแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค้า รวมถึงการลักลอบล้าเลียงอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (๒) การสกัดกั้นการค้ายาเสพติด   
ตามล้าน้้าโขงและเส้นทางบก (๓) การก้าหนดกลุ่มเปาาหมายนักค้ายาเสพติดและพื้นที่เปาาหมายส้าคัญเพื่อการสืบสวนสอบสวน   
และปราบปราม (๔) การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกความร่วมมือในการปฏิบัติในระดับพื้นที่ (๕) การสนับสนุนการพัฒนาทางเลือก 
ส้านักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) และการสร้างภาคีพันธมิตรร่วม และ (๖) การพัฒนาโครงสร้าง กลไก
และการจัดการ การพัฒนางานการข่าวและฐานข้อมูล 
                    ๑.๓ ให้ส้านักงานคณะกรรมการปาองกันและปราบปรามยาเสพติด (ส้านักงาน ป.ป.ส.) จัดท้าค้าของบประมาณ
ในการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่น้้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปีฯ 
                ๒. ให้รับความเห็นของส้านักงบประมาณเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นสมควร
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี รายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส้านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งส้านักงบประมาณ
ได้จัดสรรงบประมาณรองรับภารกิจดังกล่าวไว้แล้ว ส้าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้ส้านักงาน ป.ป.ส. จัดท้างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามภารกิจตามความจ้าเป็นและเหมาะสมตาม
ขั้นตอน ไปพิจารณาและด้าเนินการต่อไปด้วย 
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 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  
เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดน
ช่ัวคราว และจุดผ่อนปรนพิเศษ เพื่อน้ามาเป็นหลักในการพิจารณาของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความละเอียดรอบคอบ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นอันจะสามารถรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการรักษา
ความมั่นคงของชาติได้อย่างเหมาะสม ตามที่ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ส้าหรับหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ     
ในการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า ให้ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับไปพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ฯ 
เกี่ยวกับผู้มีอ้านาจในการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ ให้ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับความเห็น
ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการเตรียมแผนการด้าเนินการฉุกเฉินเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการค้า การลงทุนในพื้นที่ชายแดน ในกรณีที่มีการระงับหรือปิดจุดผ่านแดน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม
ในพื้นที่ (ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักลงทุน ประชาสังคม) ร่วมประชุมให้ความเห็นเพื่อก้าหนดทิศทางด้าเนินการตั้งแต่ระดับนโยบาย
จนถึงระดับปฏิบัติการในพื้นที่ให้สอดรับกัน และควรผลักดันแผนรองรับความเสี่ยงกรณีมีการระงับหรือปิดจุดผ่านแดนไว้ในแผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติ ไปพิจารณาด้าเนินการด้วย 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยด้าเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้จังหวัดชายแดนท่ีติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 
รวมทั้งพลเรือน ต้ารวจ ทหาร กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้เกิด
การสร้างความเข้าใจและก้าชับให้หน่วยงานยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
                ๓. มอบหมายให้ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท้าแผนและวางระบบการตรวจคนเข้าเมืองตามด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง ๆ ซึ่งแผนและระบบดังกล่าว
จะต้องจัดล้าดับความส้าคัญของด่านและการด้าเนินงานให้มีความชัดเจน โดยค้านึงถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ความมั่นคง     
การสาธารณสุข และการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความเสี่ยงในการลักลอบน้า เข้าประเทศ รวมถึงให้มีการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ     
มาเสริมสร้างขีดความสามารถในการด้าเนินการด้วย เช่น การใช้ระบบ  Biometrics หรือการใช้ข้อมูลทางชีวภาพ เพื่อสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ [เรื่อง ขออนุมัติ
ด้าเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)] แล้วน้าเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนน้าเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙  

       เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั งท่ี ๑๕ และการประชุมอืน่ที่เกี่ยวข้อง   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๕ และ
การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับประเทศคู่เจรจาและ
องค์การระหว่างประเทศ ระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี้ 
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                          (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

                ๑. โครงการที่ส้าคัญของปี ๒๕๕๘ ภายใต้แผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 ได้แก่ โครงการ ASEAN 
Cyberkids Camp 2015  โครงการ ASEAN ICT Awards 2015  การประชุม The 4th ASEAN Network Security Action Council  
โครงการ ASEAN ICT Skill Upgrading  และโครงการ Intra-ASEAN Secure Transaction Framework Implementation Workshop 
                ๒. รายงานการประเมินผลแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 ซึ่งประเทศไทยในฐานะที่ได้รับมอบหมาย
ให้ด้าเนินโครงการการประเมินผลตามแผนแม่บทฯ รายงานว่า อาเซียนสามารถด้าเนินการตามแผนแม่บทฯ อย่างครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด ประกอบด้วย ๒๙ แผนงาน ๖ ยุทธศาสตร์ ๘๗ โครงการ และเปาาหมาย ๔ ข้อ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะว่า 
อาเซียนควรให้ความส้าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ และการด้าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง
ให้มากข้ึน 
                ๓. สถานะงบประมาณของกองทุนไอซีทีอาเซียน (ASEAN ICT Fund) ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีจ้านวนเงินคงเหลือ 
๒,๗๕๑,๐๕๙.๑๘ ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุน ASEAN ICT Fund จ้านวน ๔๐๑,๑๗๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
เพื่อด้าเนินโครงการความร่วมมือในปี ๒๕๕๙ ได้แก่ โครงการ Study on Agricultural Market Information Systems in ASEAN 
Member States โครงการ ASEAN Broadband Strategy และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Impacts of Internet of Things 
to e-Government applications in ASEAN เป็นต้น 
                ๔. ปฏิญญาดานัง ว่าด้วยประชาคมอาเซียนท่ีมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้ดิจิทัล อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง มั่นคง
ปลอดภัย และยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาดานัง โดยมีสาระส้าคัญคือ การรับรองแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2020  
                ๕. อาเซียนมีการหารือกับประเทศคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

                 ๖. การหารือทวิภาคี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรี
ของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙  

       เร่ือง การขอเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพ่ือการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น  าเมย แห่งท่ี ๒  อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบการเปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวเพื่อด้าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้าเมย แห่งที่ ๒ ระหว่างบ้านวังตะเคียนใต้ 
ต้าบลท่าสายลวด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย กับบ้านเยปู หมู่ที่ ๕ เมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา 
                ๒. มอบให้กระทรวงคมนาคมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท้าเง่ือนไข ข้อก้าหนด และการควบคุมดูแล 
เพื่อให้การด้าเนินการมีความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบด้านความมั่นคง 
                ๓. การด้าเนินการใด ๆ จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย และผลกระทบต่อความมั่นคง โดยต้องปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหรือกระท้ากิจการใด ๆ ตามบริเวณ
ชายแดน) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ (เรื่อง การระงับการก่อสร้างถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 
จังหวัดสุรินทร์) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเง่ือนไขท่ีได้ก้าหนดแล้ว จะต้องปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวทันที 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นว่า การเปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวในพื้นที่ดังกล่าว มีความอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความมั่นคง
ของประเทศ ในระหว่างการเปิดจุดผ่านแดนบริเวณดังกล่าว กระทรวงคมนาคมต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก้ากับดูแลการใช้
ช่องทางดังกล่าวในการเคลื่อนย้ายบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง ส้าหรับใช้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้าเมย 
แห่งที่ ๒ เท่านั้น โดยต้องควบคุมมิให้เกิดการเข้า-ออกของบุคคล สินค้า และสิ่งผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งก้าหนดเวลา  
เปิด-ปิดจุดผ่านแดนดังกล่าวให้เหมาะสม ไปพิจารณาด้าเนินการด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙  

       เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง ครั งท่ี ๑ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ (1st Mekong-Lancang Cooperation 
Foreign Ministers’ Meeting) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้เห็นชอบ        
ร่างเอกสารหลักการของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง นอกจากนี้ ได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อด้าเนินการทันที 
จ้านวนกว่า ๗๐ โครงการ ในสาขาต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลดความยากจน สาธารณสุข การแลกเปลี่ยนและ
อบรมบุคลากร การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งท่ีประชุมผู้น้าแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งท่ี ๑ ที่จะจัดขึ้นในช่วง   
ปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จะติดตามความคืบหน้าในการด้าเนินงานตามผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ ด้วย 
และมอบหมายให้ส่วนราชการด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรมีการพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกอนุภูมิภาคให้เดินทาง  
มาท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคมากขึ้น และควรมีการติดตามผลการประชุมอย่างต่อเนื่องโดยจัดท้าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน      
การด้าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีกลไกในการด้าเนินกิจกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้้าซ้อนกัน นอกจากนี้ การด้าเนิน     
ความร่วมมือและการจัดท้าโครงการเร่งด่วนเพื่อด้าเนินการทันที ในสาขาการเมืองและความมั่นคงจะต้องระมัดระวังมิให้เกิ ด  
ผลกระทบต่อกิจการภายในของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอื่น ๆ ตลอดจนพิจารณาถึงขั้นตอน  และการด้าเนินการตาม
กระบวนการกฎหมายภายในของประเทศไทยประกอบกัน ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙  

       เร่ือง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั งท่ี ๑๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๒ (12th ASEM Foreign Ministers’ Meeting : 
ASEM FMM 12) ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ  ซึ่งในการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก "Working Together for a Sustainable and 
Secure Future" และที่ประชุมฯ ได้เห็นพ้องถึงความส้าคัญของการส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสนับสนุนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน และให้ความส้าคัญกับการหารือเรื่องความเช่ือมโยงและทิศทางในอนาคตของ ASEM ว่า ควรมีความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติ 
ไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคมขนส่ง ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล การค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษา ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมความเชื่อมโยงระดับประชาชน  
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ติดตามความร่วมมือในส่วนที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาเข้าร่วมในโครงการ   
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบ (Asia-Europe Meeting ASEM) ตามแถลงการณ์ประธาน ASEM FMM 12 เพื่อให้การด้าเนินการ 
ต่าง ๆ มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ที่ชัดเจนต่อประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทประเทศไทยในการสนับ สนุน    
การด้าเนินงานของ ASEM ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควรเพิ่มรายช่ือ
ประเทศไทยเพื่อบรรจุอยู่ใน Participating ASEM Partners หรือให้ประเทศไทยเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ หรือขอรายงาน
ความร่วมมือในหัวข้อที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเทศไทยให้ความส้าคัญ เช่น (หัวข้อที่ ๑) Disaster Management and Mitigation 
(หัวข้อท่ี ๒) Water & Waste Management และ (หัวข้อท่ี ๓) SME เพื่อน้ามาพิจารณาการใช้ประโยชน์ในประเทศ หรือเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมในโอกาสต่อไป ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙  

       เร่ือง ขออนุมัติการลงนามในบนัทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์
จอร์แดนว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาล       
แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคม รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้
โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง โดยร่างบันทึกความเข้ าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก้าหนดกรอบการท้างาน



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ เช่น ขอบเขตความร่วมมือ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ สิทธิและหน้าท่ี
ของผู้เช่ียวชาญ เอกสิทธิ์การยกเว้นและสิทธิประโยชน์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ การระงับข้ อพิพาท และ     
การแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานบริหารโครงการ 
(Executive Agency) รับผิดชอบในการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการ 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้มีอ้านาจลงนาม     
ในบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๔ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้มีอ้านาจลงนาม 
                ๒. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย    
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์        
ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับการคุ้มครอง
สิทธิบัตรในประเทศไทยเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันที่มีการยื่นขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยไม่ปรากฏว่า ได้มีการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร
สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในข้อ ๗ ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ก้าหนดให้จอร์แดน
ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือความรู้เชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจน้ี
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล ส้าหรับประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เช่น ข้อมูลความลับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การดัดแปรสภาพอากาศ จอร์แดนจะต้องให้ความคุ้มครองตามกฎหมายภายในของประเทศ และพันธกรณีภายใต้ความตกลงทริปส์ 
(TRIPS Agreement) ขององค์การการค้าโลก ซึ่งจอร์แดนเป็นสมาชิก รวมทั้งข้อก้าหนดตามร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ และมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับถ้อยค้าในร่างบันทึกความเข้าใจฯ เช่น ค้าว่า “and/on” ในร่างข้อ ๗ ควรแก้ไขเป็น “and/or” และค้าว่า “talk all steps” 
ในร่างข้อ ๒ ของภาคผนวก ๓ ควรแก้ไขเป็น “take all steps” เป็นต้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  
เร่ือง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพ่ือผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนา

ทางเลือกสู่การปฏิบัติ (ICAD 2) และการเสนอวดิีทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 

             ๑. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนา
ทางเลือกสู่การปฏิบัติ (International Seminar Workshop on the Implementation of United Nations Guiding Principles on 
Alternative Development-UNGPs on AD หรือ International Conference on Alternative Development 2 : ICAD 2) 
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร โดยการประชุมแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง 
ได้แก่ 
                    ๑.๑ การศึกษาดูงาน ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ พ้ืนท่ีบ้านหย่องข่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ โดยสาระส้าคัญที่ได้รับจากการดูงานคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากนานาประเทศตระหนักและได้เห็น
ประจักษ์ว่าแนวทางปฏิบัติแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเป็นกรอบการด้าเนินงานที่ส้าคัญส้าหรับการพัฒนา
ทางเลือก 
                    ๑.๒ การประชุมระดับสูง ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน      
โดยสาระส้าคัญจากการประชุมคือ การที่ผู้แทนจากรัฐบาล จ้านวน ๒๐ ประเทศ ๒ องค์กรระหว่างประเทศ ร่วมกล่าวถ้อยแถลง
แสดงความส้าคัญของงานพัฒนาทางเลือกและค้ามั่นจากภาครัฐของตนในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนผ่านการด้าเนินโครงการ
พัฒนาทางเลือก 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
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                ๒. กระทรวงยุติธรรมจะผลักดันเนื้อหาในผลการประชุมครั้งนี้ให้กับประชาคมโลกในรูปแบบข้อมติ และจะจัดท้า
เอกสารอ้างอิงเชิงวิชาการแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า แนวปฏิบัติสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก สามารถน้าไปปฏิบัติ
ได้จริง รวมทั้งการใช้หลักนิติรัฐและนิติธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทางเลือก ทั้งนี้ ส้านักงาน ป.ป.ส. ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิด
กับ UNODC และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เพื่อให้เอกสารดังกล่าวใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการประชุม CND 
สมัยที่ ๕๙ และการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS 2016) ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ๒๕๕๙ 
ต่อไป โดยขณะนี้ ก้าลังด้าเนินการร่วมกับ UNODC ในการจัดท้าเอกสารจัดท้าร่างข้อมติเพื่อเสนอต่อท่ีประชุม CND สมัยที่ ๕๙ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะผู้วิจัยทางกฎหมายในระดับภูมิภาค (Regional Legal  Research Group : RLRG) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะผู้วิจัยทางกฎหมายในระดับภูมิภาค  (Regional Legal Research 
Group : RLRG) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ United Nations Conference Center (UNCC) ถนนราชด้าเนินนอก 
กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. ได้มีการน้าเสนอระบบกฎหมายและระบบงานยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปาองกันและปราบปรามอาชญากรรม  
ในเด็กท่ีเกิดจากชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้น้าไปสู่
การพัฒนาแนวทางการด้าเนินการปาองกันอาชญากรรมทางเพศในเด็กท่ีเกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาภายในประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                ๒. ในประเด็นเรื่องความรุนแรงในการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้เข้ามามีผลต่อเด็กอย่างมาก 
โดยนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติจะใช้วิธีการล่อลวงทางเพศต่อเด็กผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ดังนั้น ความส้าคัญของการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีในการจัดการภัยคุกคามดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญ 
                ๓. ในประเด็นเรื่องการน้าเสนอในเรื่องความจ้าเป็นของการวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์ใช้ ผลการวิจัยในปัจจุบัน
เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเชียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดท้าบันทึกความเข้าใจในระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนา 
การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้กระท้าความผิดล่วงละเมิดทางเพศ    
ในภูมิภาค และเพื่อประยุกต์ใช้มาตรการคุ้มครองเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการด้าเนินคดีต่อไป 
                ๔. การประชุม RLRG ครั้งต่อไป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  
เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่าน     

ไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. ....   
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก้าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม

ส่งออกและห้ามน้าผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการด้าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง โดยการก้าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้าม
น้าผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างข้อ ๔ แห่ง
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ท่ีก้าหนดให้ระยะเวลาการห้ามส่งออกและน้าผ่านอาจขยายออกไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติได้ โดยให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมีอ้านาจประกาศขยายระยะเวลา นั้น ไม่ควรก้าหนดให้มีการขยายระยะเวลา
การใช้บังคับในลักษณะเช่นนี้ เนื่องจากมาตรการคว่้าบาตรที่ก้าหนดในข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแต่ละครั้ง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอันจะท้าให้บทบัญญัติในข้ออื่น ๆ ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยหากกระทรวงพาณิชย์จ้าเป็นต้องขยายระยะเวลาการห้ามส่งออกและน้าผ่านออกไปตามข้อมติคณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาติ
ที่จะมีขึ้นในอนาคต ก็สมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ไปประกอบการพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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                          (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  
เร่ือง สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ และการประชุม

รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ รับทราบสรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ 
(The 21st session of the Conference of the Parties to the UNFCCC : COP 21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๑ 
(The 11th session of the Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol : 
CMP 11) ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจัดท้าความตกลงใหม่ที่เป็นที่ยอมรับของทุกภาคีสมาชิก
เพื่อใช้แทนท่ีพิธีสารเกียวโตซึ่งจะหมดวาระลงในปี ๒๐๒๐ 
                    ๑.๒ รับทราบสาระส้าคัญของความตกลงปารีส (Paris Agreement) ได้แก่ (๑) การก้าหนดเปาาหมายร่วมกัน
ระดับโลก (๒) การก้าหนดความร่วมมือด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (๓) การก้าหนดความร่วมมือด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๔) การสนับสนุนทางการเงิน (๕) การจัดตั้งกรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(๖) การเสริมสร้างกลไกความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของประเทศก้าลังพัฒนา และ (๗) การสร้างกรอบการรายงานข้อมูล   
ให้เกิดความโปร่งใสในการด้าเนินงานและการสนับสนุน และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้าสาระความตกลงดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และให้น้าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสในโอกาสต่อไป 
                    ๑.๓ มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการด้าเนินงานภายในประเทศ 
                          ๑.๓.๑ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานในภาคส่วน     
ที่เกี่ยวข้องจัดท้าแผนที่น้าทาง (Roadmap) ซึ่งระบุแนวทางและมาตรการในรายละเอียดเพื่อให้สามารถบรรลุเปาาหมายการลด   
ก๊าซเรือนกระจกท่ีได้ตั้งไว้ 
                          ๑.๓.๒ ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในฐานะหน่วยงาน   
ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ (National Designated Entities : NDE) ร่วมกับส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดท้าฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีและแผนที่น้าทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
(Technology database and roadmap) เพื่อน้าไปเป็นกรอบในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมส้าหรับประเทศ รวมถึงเป็นกรอบในการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                          ๑.๓.๓ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานในภาคส่วน      
ที่เกี่ยวข้องจัดท้าเปาาหมายการด้าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยเฉพาะเปาาหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ทุก ๕ ปี หลังจากปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน 
ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าการด้าเนินงานในระดับประเทศ 
                          ๑.๓.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเพิ่มเติมในการรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการค้านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการรายงานและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก และร่วมมือกับส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนา
คู่มือการรายงานและติดตามผลการด้าเนินงาน (Measure, Report, Verify : MRV) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
                          ๑.๓.๕ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน 
ติดตาม การด้าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีได้รับการสนับสนุนเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพจาก
ต่างประเทศ โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรายงานข้อมูลดังกล่าว 
                    ๑.๔ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดสรรจ้านวนบุคลากรที่เหมาะสมส้าหรับการปฏิบัติภารกิจ
ประธานกลุ่ม ๗๗ และจีน ในกรอบ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ในปี ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด้าเนินงานภายในประเทศ ควรด้าเนินการอย่างจริงจังเพื่อบรรลุเปาาหมายตามที่ได้เสนอไว ้
โดยเร่งผลักดันการด้าเนินการตามแผนต่าง ๆ  ที่ใช้เป็นฐานในการคิดค้านวณเปาาหมายระยะยาวดังกล่าว รวมทั้งติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า
ของการด้าเนินการในระดับประเทศอย่างใกล้ชิดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่วนการเตรียมความพร้อมในฐานะประธานกลุ่ม ๗๗ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

ของไทยในกรอบ UNFCCC ในปี ๒๕๕๙ ควรแบ่งการด้าเนินการออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) คณะผู้เจรจาของไทย และ (๒) คณะ
ผู้สนับสนุนประธานกลุ่ม ๗๗ เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการด้าเนินการ นอกจากนี้ ให้มีเจ้าหน้าที่จากส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมอยู่ในคณะผู้สนับสนุนประธานกลุ่ม ๗๗ และเพิ่มกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการค้านวณก๊าซเรือนกระจก ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  
เร่ือง โครงการสนับสนุนการด ารงต าแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ ของไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินโครงการสนับสนุนการด้ารงต้าแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ ของไทย ระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘-มกราคม ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๑,๙๕๖,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น และขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐั
ที่ให้หน่วยงานวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน รวมถึงด้าเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และ
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  
เร่ือง ขออนุมัติกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น  าโขง ครั งท่ี ๒๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติกรอบการหารือส้าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง ครั้งที่ ๒๒ รวม ๙ ประเด็น 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาโครงการไฟฟาาพลังน้้าดอนสะโฮงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในพื้นท่ี
ลุ่มแม่น้้าโขง (๒) การสนับสนุนงบประมาณของประเทศสมาชิกแก่คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง (๓) การศึกษาการจัดการ และพัฒนา
แม่น้้าโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบจากโครงการไฟฟาาพลังน้้าในแม่น้้าโขงสายประธาน (Council Study) (๔) กฎระเบียบ     
วิธีปฏิบัติของคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม (๕) โครงสร้างองค์กรของส้านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง และ   
การบริหารบุคลากร (๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้้า (BDS) บนฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ ค.ศ. ๒๐๑๖-
๒๐๒๐ (๗) แผนกลยุทธ์คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๐ (๘) การถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการจัดการลุ่มน้้า      
จากคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง ให้แก่ประเทศสมาชิก และการจัดสรรงบประมาณ และ (๙) ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา    
และประชาคมโลก 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขงตามประเด็นในกรอบ    
การหารือส้าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง ครั้งที่ ๒๒ เพื่อสนับสนุนให้การด้าเนินงานและความร่วมมือ
เป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้้าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส้านักงบประมาณและส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานด้านการจัดการลุ่มน้้าของคณะกรรมาธิการแม่น้้า โขง และ
ประเด็นเกี่ยวกับมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้าประเด็นเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในการด้าเนิน
ความร่วมมือในการใช้แม่น้้าโขงร่วมกันอย่างยั่งยืนไปหารือในการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง ครั้งที่ ๒๒ ตาม    
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย 
                ๔. ให้ยกเว้นการด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  
เร่ือง กฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม ภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น  าโขง 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม ภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการ
แม่น้้าโขง ได้แก่ 
                    ๑.๑ กฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรี (Rules of Procedures of the MRC Council) ซึ่งได้รับการอนุมัติ
และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๓๘ มีสาระส้าคัญก้าหนดกรอบการด้าเนินงานและความร่วมมือของคณะมนตรี 
ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารงาน สมัยประชุม การตัดสินใจ การสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์ (Donor) และบททั่วไป 
                    ๑.๒ กฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการร่วม (Rules of Procedures of the MRC Joint Committee) 
เพื่อใช้เป็นกรอบการด้าเนินงานและความร่วมมือขององค์กรบริหารถาวรทั้งสอง และให้คณะมนตรีท้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ        
ซึ่งได้รับการอนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารงาน สมัยประชุม การตัดสินใจ 
การสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์ (Donor) และบททั่วไป 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ แทนไทยในคณะมนตรี 
คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง หรือผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมลงนามในกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม 

                ๓. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยค้า หรือสาระส้าคัญของร่างกฎระเบียบวิธีปฏิบัติทั้งสองฉบับ ที่ไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนินการได้ โดยจะมี
การน้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  

 เร่ือง รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

และคณะ ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อตอบแทนคุณความดีและความสัมพันธ์ที่ดี
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในห้วงด้ารงต้าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะการด้าเนินงานด้วยความร่วมมือ      
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือกับ
ปลัดกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในประเด็นความร่วมมือทางทหารด้านการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
เทคโนโลยีด้านการปาองกันประเทศในฐานะพันธมิตรในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมค้านับและหารือข้อราชการด้านนโยบายแรงงานกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงก้าลังคนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้แสดงความยินดีต่อความส้าเร็จของรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ในการเลือกตั้งและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก้าลังคนสิงคโปร์ที่ได้กลับมาด้ารงต้าแหน่งต่อเนื่องในรัฐบาลใหม่ซึ่งจะขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน   
ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจและการวางรากฐานของประเทศจาก Transitional Period ไปสู่ United 
Society ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก้าลังคนสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้น้าแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศของกระทรวงแรงงาน      
ที่จะต้องเปลี่ยนจาก Manpower ไปสู่ Brain Power รวมทั้งเตรียมการวางแผนการบริหารก้าลังคนไปสู่นโยบายคนรุ่นใหม่         
ในอนาคต 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง Sky Vue Condominium ของบริษัท ดรากัส     
และรับฟังสรุปจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ ได้ว่าจ้างแรงงานไทย จ้านวน ๔๒๐ คน ท้างานในสถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ โดยที่ Sky Vue มีแรงงานไทยท้างานอยู่ จ้านวน ๕๔ คน บริษัทฯ ช่ืนชมแรงงานไทยว่ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ
ตลาดสิงคโปร์และมีการพัฒนาตนเอง ซึ่งปัจจุบันแรงงานไทยในบริษัทฯ ประมาณร้อยละสี่สิบได้พัฒนาเป็นแรงงานที่มีมาตรฐานสูง
และได้ใบอนุญาต S-pass 

 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  
           เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั งที่ ๑๓ (13th  ASEAN  Ministerial  Meeting on the Environment  

13th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 

             ๑. ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๓ (13th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment : 
13th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
ครั้งที่ ๑๑ (11th Meeting of the Conference of the Parties to Haze Agreement : 11th COP HAZE) และการประชุมรัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อมอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๑๔ (14th ASEAN Plus Three Environment Ministers Meeting : 14th EMM+3) ระหว่างวันที่ 
๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหัวหนา้คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม และร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม 13th AMME โดยเห็นว่า วิสัยทัศน์
อาเซียนภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้น้าอาเซียน ครั้งท่ี ๒๗ นั้น สนับสนุนการยกระดับ
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และเรียกร้องให้อาเซียนสร้างความร่วมมือ
ในระดับภูมิภาคเพื่อเปาาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน อีกทั้งยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียน ด้าเนินการต่อประเด็นท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษหมอกควันข้ามแดนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการท้าลายระบบนิเวศ 
                ๒. การแก้ไขปฏิญญาอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยวาระความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ฉบับสมบูรณ์ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบในการประชุม 13th AMME ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันปรับแก้ไข
ในระหว่างการประชุม 13th AMME และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยการแก้ไขดังกล่าวเป็นการปรับปรุงแก้ไขในรูปประโยคและขยาย
ความเพื่อเพิ่มความเข้าใจของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันซึ่งไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  

           เร่ือง ขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาล
แห่งรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และ
สาธารณรัฐเกาหลี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติการจัดท้าและลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาล
แห่งรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี 
(Memorandum of Cooperation between the Governments of the Member States of the Association of Southeast 
Asian Nations and the Governments of the People’s Republic of China, Japan and the Republic of Korea on 
Strengthening Tourism Cooperation) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันอ้านวยความสะดวกในการเดินทางและการเยี่ยมเยือนของ
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และการรับรองแผนงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ เป็นต้น  
                ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ โดยหากมีความจ้าเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญ ไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการ     
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)  
                ๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ      
การพิจารณาถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรการท่องเที่ยวให้รอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังก้าหนดแนวทางและมาตรการเพื่อปาองกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว      
และการเพิ่มเติมข้อความในบันทึกความร่วมมือฯ ไปประกอบการพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. ในส่วนของการจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ให้ด้าเนินการ
ตามความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่จ้าเป็นต้องมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบ
อ้านาจเต็มให้แก่ผู้ลงนาม เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอ้านาจเต็มตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full powers)] 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  
           เร่ือง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั งที่ ๑๑ ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน

ระหว่างประเทศ (11th IOI World Conference 2016) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบและเห็นชอบในหลักการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๑ 
ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (11th IOI World Conference 2016) ตามที่ส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ 
ทั้งนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการประชุม ระหว่างวันที่  ๑๓-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ้านวน ๓๐,๔๒๒,๕๐๐ บาท ให้ส้านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม โดยค้านึงถึง
ความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนท่ีจะได้รับด้วย ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 
                ๒. มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการจัดงานดังกล่าว ตามที่ส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  

           เร่ือง รายงานผลการเข้าร่วมพิธีรับมอบต าแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ (G77) วาระปี ๒๕๕๙ อย่างเป็นทางการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการเข้าร่วมพิธีรับมอบต้าแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ 
(G77) วาระปี ๒๕๕๙ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ การกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ แผนงาน (Road Map) และความพร้อมของไทยในการเป็นประธาน
กลุ่ม ๗๗ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเปาาหมายส้าคัญของกลุ่ม ๗๗ และของประชาคมโลกภายใต้หัวข้อหลัก คือ “จากวิสัยทัศน์        
สู่การปฏิบัติ : ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (From Vision to Action : Inclusive Partnership 
for Sustainable Development) โดยประเด็นที่ไทยจะให้ความส้าคัญเป็นล้าดับแรก ได้แก่ 
                          ๑.๑.๑ การขับเคลื่อนให้มีการน้าเปาาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ (2030 Agenda 
for Sustainable Development) ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนา โดยประเทศไทยจะน้า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถช่วยประเทศ
ต่าง ๆ ให้บรรลุเปาาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 
เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดท้าแผนงานการด้าเนินการในเรื่องการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
                          ๑.๑.๒ การส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
ก้าลังพัฒนาด้วยกันเอง 
                          ๑.๑.๓ การขับเคลื่อนความร่วมมือไปสู่เปาาหมายของการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากภัยพิบัต ิ
                    ๑.๒ การกล่าวถ้อยแถลงของเลขาธิการสหประชาชาติ โดยเลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวถ้อยแถลงย้้าถึง
ความส้าคัญของกลุ่ม ๗๗ และได้แสดงความยินดีที่ไทยจะท้าหน้าที่ประธานกลุ่ม ๗๗ ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งถือเป็น “ปีแห่งการปฏิบัติ” 
เนื่องจากเมื่อปี ๒๕๕๘ ประเทศต่าง ๆ สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการประชุมส้าคัญ ๆ ของสหประชาชาติได้ถึง ๔ รายการ 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาท่ียั่งยืน (๒) การลดภัยพิบัติ (๓) การระดมทุนเพื่อการพัฒนา และ (๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                    ๑.๓ ท่าทีของประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลส้าเร็จต่อไป 
                    ๑.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยได้จัดการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรประจ้าสหประชาชาติของทั้งประเทศก้าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วเพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะในประเด็นต่าง ๆ 
รวมถึงน้าเสนอสาระส้าคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นทางเลือกในการบรรลุเปาาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้วย 
                ๒. ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ฝ่ายไทยในฐานะประธานกลุ่ม ๗๗ น้าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลด       
ความเหลื่อมล้้าและการสร้างความเป็นธรรมระหว่างประเทศก้าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงให้น้าเสนอแนวทาง       
การด้าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะของภาพที่เข้าใจง่าย (Information Graphic) เพื่อขับเคลื่อน     
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วย 

 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  
           เร่ือง สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency 

Ministerial Meeting 2015) 
             คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานรายงานสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของทบวงการพลังงาน

ระหว่างประเทศ (International Energy Agency Ministerial Meeting 2015) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยการประชุมมีประเด็นส้าคัญ ได้แก่ การก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานของทบวงการพลังงาน
ระหว่างประเทศ (International Energy Agency : IEA) การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง    
สภาพภูมิอากาศ และการประเมินความมั่นคงทางพลังงานของโลก รวมทั้งการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
พลังงานของไทยกับผู้อ้านวยการ IEA รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและปิโตรเลียมของนอร์เวย์ และรัฐมนตรีพลังงานของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีประเด็นหารือในเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาและ
ก้ากับดูแลด้านพลังงาน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาขยายความร่วมมือในรูปแบบพันธมิตร (Association) โดยประเทศ
สมาชิกส้าคัญ คือ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ได้ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็น  Association ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารของ IEA ได้มีมติรับประเทศไทยเข้าร่วมเป็น Association 

 
มตคิณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  

           เร่ือง ร่างข้อตกลงร่วมโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology in Collaboration with Public 
and Private Sectors in Thailand ระหว่างองค์การจัดการน  าเสียกับหน่วยงานระบายน  าของประเทศญี่ปุ่น 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างข้อตกลงร่วมโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology in Collaboration with 
Public and Private Sectors in Thailand ระหว่างองค์การจัดการน้้าเสียกับ Saitama Prefectural Government Bureau of 
Public Sewerage works (SAITAMA) ภายใต้โครงการความร่วมมือขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan 
International Cooperation Agency : JICA) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบคุลากรด้านเทคนิคขององค์การจัดการน้้าเสีย 
(อจน.) ในลักษณะต่อยอดจากโครงการเดิมที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญไปสู่การเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบ้าบัดน้้าเสีย 
และ SAITAMA จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาด้าเนินงาน 
                    ๑.๒ ให้ผู้แทน อจน. เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงร่วมฯ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อจน. รับข้อสังเกตของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับปีท่ีจะมีการจัดท้าและลงนามในร่างข้อตกลงร่วมฯ รวมทั้งระยะเวลาโครงการตามข้อตกลงร่วมฯ ในร่างข้อ ๑.๒ ของ Attachment 
และร่างข้อ ๖ ของ Annex ควรแก้ไขให้สอดคล้องกับเวลาในปัจจุบัน และความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่ให้ อจน. ควรพิจารณาติดตามและรายงานผลการด้าเนินงานอย่างสม่้าเสมอเมื่อมีความก้าวหน้าที่ชัดเจน    
ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ และจัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงานโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึง
การพัฒนาศักยภาพของ อจน. ในด้านการบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสีย นอกจากนี้ อจน. และกรมควบคุมมลพิษ
ควรมีบทบาทในการพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อข้อเสนอความร่วมมือกับภาคเอกชนญี่ปุ่นด้านระบบท่อรวบรวม
น้้าเสีย รวมถึงเทคโนโลยีระดับสูงในการบ้าบัดน้้าเสียให้แก่ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ซึ่งปรากฏอยู่ภายใต้
กิจกรรมที่ ๘.๔ และ ๘.๕ ภายใต้ข้อ ๘ กิจกรรมของโครงการ ในภาคผนวกของร่างข้อตกลงร่วมฯ ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  

           เร่ือง การลงนามความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
(Trade Agreement  between the Government of the Islamic Republic of Iran and the  Government of the 
Kingdom of Thailand) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ       

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (Trade Agreement between the Government of the Islamic Republic of Iran and the Government     



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

of the Kingdom of Thailand) มีสาระส้าคัญครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การส่งเสริมให้มี   
การพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ การอ้านวย
ความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่กัน อาทิ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัดตั้งส้านักงานการค้าหรือศูนย์เพื่อการค้า ความร่วมมือ
ระหว่างสภาหอการค้าและการแลกเปลี่ยนผู้แทนการค้า การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee) 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างความตกลงฯ ฉบับภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาฟาร์ซี 
                ๒. หากมีความจ้าเป็นที่จะต้องปรับปรุงถ้อยค้าหรือสาระส้าคัญของร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้า
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ) และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ที่ผ่านมาอิหร่านถูกมาตรการคว่้าบาตรจากองค์การสหประชาชาติ
หลายครั้งด้วยกัน จึงมีความเสี่ยงที่อิหร่านอาจถูกด้าเนินมาตรการคว่้าบาตรอีกในอนาคต ดังนั้น การด้าเนินการตามข้อตกลงทางการค้า 
ไทย-อิหร่าน จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อปาองกันปัญหาในทางปฏิบัติ ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้ยกเว้น    
การด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
                ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเดินทางเยือน
โอมานและอิหร่านระหว่างวันท่ี ๓๑ มกราคม-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
                ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดติดตามการด้าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ได้หารือกับฝ่ายอิหร่านในช่วงการเยือนสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  

           เร่ือง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐ
สุลต่านโอมานว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุข
แห่งรัฐสุลต่านโอมานว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข มีสาระส้าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขและ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างกัน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขถ้อยค้าหรือประเด็นที่มิใช่สาระส้าคัญของบันทึกความเข้าใจฯ ให้กระทรวงสาธารณสุข
ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย ทั้งนี้ หากผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้กระทรวง
การต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ตามความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย 
และให้ยกเว้นการด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  

           เร่ือง ผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 

ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (นายสก อาน) และคณะ เกี่ยวกับ
ความร่วมมือในมิติต่าง ๆ การเสริมสร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ 
                ๒. ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน) เพื่อแสดงความช่ืนชม
ที่ได้น้ารัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศไทย และขอบคุณที่สนับสนุนการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวมทั้งได้แสดงความยินดี   
ที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ในการนี้ 
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้แสดงความช่ืนชมในความใกล้ชิดและมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย และยินดี   
ที่จะเตรียมการรับเสด็จให้ดีที่สุด พร้อมทั้งอวยพรให้การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี ความสัมพันธ์
ไทย-กัมพูชาประสบผลส้าเร็จ 
                ๓. ได้ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา          
(นายฮอร์ นัมฮง) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี ความสัมพันธ์ไทย-
กัมพูชา ณ สนามกีฬาแห่งชาติกัมพูชา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองมิตรภาพและความสัมพันธ์ในวาระ
ครบรอบ ๖๕ ปีแล้ว ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลาง ซึ่งจะช่วยสนับสนุน    
การขยายความร่วมมือด้านอื่น ๆ ท้ังด้านความมั่นคง วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวร่วมกันต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  

           เร่ือง ผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 
๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์ ไทย-อิหร่าน ครั้งท่ี ๙ โดยมีสาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ไทย-อิหร่าน 
                          ๑.๑.๑ ได้มีการติดตามความคืบหน้าของการด้าเนินงานตามผลการประชุมฯ ครั้งที่ ๘ และผลักดันความร่วมมือ
ใน ๕ มิติส้าคัญตามกรอบการประชุมกลุ่มย่อยของคณะกรรมาธิการร่วมฯ ได้แก่ (๑) ด้านอุตสาหกรรม การค้า การเงิน และภาษี 
(๒) ด้านการเกษตร (๓) ด้านวทิยาศาสตร์ การท่องเที่ยว และสื่อมวลชน (๔) ด้านพลังงาน และเหมืองแร่ และ (๕) ด้านการคมนาคม
และโครงสร้างพื้นฐาน 
                          ๑.๑.๒ การประชุมดังกล่าวสะท้อนเจตจ้านงและความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายที่จะส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือ
ระหว่างกันให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น (๑) ประเด็นเรื่องการรื้อฟื้นช่องทางการช้าระเงินผ่านธนาคาร เพื่อให้ทั้งสองประเทศ
สามารถช้าระค่าสินค้าและบริการกันได้โดยตรง (๒) การตั้งเปาาหมายมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศเป็น ๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในอีกห้าปีข้างหน้า (๓) การส่งเสริมความร่วมมือด้านเกษตรและพลังงาน (๔) การแสดงเจตจ้านงในการเร่งรัดการเจรจาความตกลง
ที่คั่งค้างระหว่างกันกว่า ๒๐ ฉบับในโอกาสแรก เพื่อเป็นกรอบการส่งเสริมความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
                          ๑.๑.๓ ได้ร่วมกันจัดท้าร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ (Draft Agreed Minutes) เพื่อให้ที่ประชุมรัฐมนตรี
ของคณะกรรมาธิการร่วมฯ ลงนามในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในวันท่ี ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ การหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดี และรัฐมนตรีของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศได้น้าเสนอประเด็นหลักว่า ท้ังสองฝ่ายควรร่วมมือเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันในประเด็นที่อีกฝ่ายมีศักยภาพมากกว่า 
กล่าวคือ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านสามารถช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทย ขณะที่ไทยสามารถช่วยส่งเสริมความมั่นคง
ทางอาหารและวัตถุดิบอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยเฉพาะข้าวและยางพารา นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรม ตลอดจนประเด็นในภูมิภาคและประเด็น
ระหว่างประเทศ 
                ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เจรจาความร่วมมือกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านระหว่าง   
การเยือนในวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามกรอบท่ีกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์เจรจาไว้ในระหว่างการเยือน
วันท่ี ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   

        เร่ือง ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) แผนปฏิบัติการการพัฒนา      
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยส าหรับ   
ผู้มีรายได้น้อย ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙) ต่อคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) เป็นการส่งเสริมความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย โดยการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็นให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย วงเงินลงทุน ๗๑๖,๕๙๙.๕๔ ล้านบาท แบ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับภาระได้ จ านวน ๑,๗๐๗,๔๓๗ ครัวเรือน และกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถรับภาระได้ 
จ านวน ๑,๐๔๔,๕๑๐ ครัวเรือน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการโดยยึดแนวทางตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด และด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
                ๒. ให้รับความเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (ด้านความมั่นคง 
ลดความเหลื่อมล้ า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด าเนินการ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ) กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเร่งด าเนินการจัดท ารายละเอียดแผนงาน เป้าหมาย 
และแหล่งเงินด าเนินการให้ชัดเจน การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณของอุปสงค์ที่แท้จริงของประเภทที่อยู่อาศัย ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม 
ระดับราคาของที่อยู่อาศัย ต้นทุนค่าก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา และแนวทางการบริหารจัดการโครงการหลังการเข้าอยู่อาศัย การพิจารณา
สาระส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ในการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้มีรายได้น้อยที่อยู่อาศัยในโครงการ
เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น และมีข้อสังเกตในเรื่องรายละเอียด พื้นที่ด าเนินการให้ค านึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกระจายที่อยู่อาศัยจากชุมชนเมืองตามทิศทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยต่อไป 
รวมทั้งการพิจารณาด าเนินโครงการที่มีล าดับความส าคัญสูง มีความจ าเป็นเร่งด่วน และมีความพร้อม ตลอดจนการพิจารณาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการฯ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙) ให้สอดคล้องกับผลการทบทวนเป้าหมาย
ครัวเรือน โดยให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนเพื่อให้สามารถพิจารณาความเหมาะสม
และความคุ้มค่าในการลงทุนของแต่ละโครงการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนปฏิบัติการการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ๒ ระยะ ได้แก่ 
                    ๓.๑ ระยะสั้น (เดือนมกราคม ๒๕๕๙-เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล เพื่อให้เป็นแผนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลก่อน เช่น โครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง และโครงการพัฒนา     
ที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว 
                    ๓.๒ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ    
ระยะ ๒๐ ปีด้วย รวมทั้งให้ส่งแผนดังกล่าวให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อน าไปบรรจุในแผนปฏิรูปประเทศต่อไป 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  มาตรการบูรณาการการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชุมชน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ มาตรการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชุมชน รวม ๓ มาตรการ 
และให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ประกอบด้วย (๑) มาตรการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด    
(๒) มาตรการการดูแลช่วยเหลือ สร้างงานสร้างอาชีพ และ (๓) มาตรการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 
รวมทั้งกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชุมชน และการจัดท า
แผนงบประมาณเชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  
                    ๑.๒ ให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับ    
การมีคณะท างานในการพิจารณาระบบหลักเกณฑ์ เง่ือนไขต่าง ๆ ในการด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งงบประมาณ   
อย่างเป็นรูปธรรม และการเพิ่มข้อความในมาตรการ “ข้อ ๔ ก าหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือศูนย์บริการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือผู้กระท าผิดทุกกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพ” และการมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเป็นกลไกหลักในการผลักดันการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล และการจัดท าแผนงบประมาณ
บูรณาการ รวมทั้งประเด็นเรื่องการเพิ่มผู้แทนกรมคุมประพฤติเป็นกรรมการและเลขานุการร่วมในคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร 
งานยุติธรรมแห่งชาติ หากมีการเพิ่มผู้แทนกรมคุมประพฤติเป็นเลขานุการร่วมเพียงหน่วยงานเดียวจะเกิดข้อค าถามจากหน่วยงาน
อื่นที่อยู่ในกลุ่มภารกิจด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าผิดในชุมชนเช่นเดียวกันได้ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
                ๓. ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาเกี่ยวกับการบูรณาการการท างานระดับหน่วยงาน 
เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการในเรื่องนี้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... 

                  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการด าเนินการ
เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้านกระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ของรัฐบาล
เป็นไปอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอ
ตามรายงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้านกระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ มีสาระส าคัญเป็นการด าเนินการ
เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้านกระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ของรัฐบาล
เป็นไปอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และมอบหมายให้กระทรวง
ยุติธรรมเป็นเจ้าของเรื่องรับไปด าเนินการต่อไป 

 

 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดสถานที่ท่ีห้ามมิให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างาน พ.ศ. ....  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดสถานท่ีที่ห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างาน 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการเพิ่มเติมสถานที่ที่ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างาน ได้แก่ โรงงาน    
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้น และสถานที่ประกอบกิจการการแปรรูปสัตว์น้ า  
เพื่อคุ้มครองแรงงานเด็กและเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอันเป็นโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล 
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส           
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๗  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่ การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี เสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน และจัดท าแผนช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
                    ๑.๒ รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑) การสูงวัยของประชากรไทย จากข้อมูลส ารวจประชากร
สูงอายุปี ๒๕๕๗ พบว่า มีผู้สูงอายุมากถึงหนึ่งในสามของผู้สูงอายุทั้งหมดมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน บุตรยังคงเป็นแหล่งรายได้หลัก
ที่ส าคัญของผู้สูงอายุ รองลงมาได้มาจากการท างาน อย่างไรก็ตาม แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุจากบุตรมีแนวโน้มลดลงเนื่องจาก
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะท างานมากขึ้น (๒) ผู้สูงอายุกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติสร้างความเสียหายอันมหาศาล 
และผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในความเสี่ยงสูงกว่าประชากรกลุ่มอื่น นโยบายการจัดการและป้องกัน
ผลกระทบอันเกิดจากภัยพิบัติจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ และให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุตั้งแต่ระดับการก าหนด
นโยบายจนถึงระดับการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการของทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น    
ในอนาคต (๓) สถานการณ์เด่นปี ๒๕๕๗ ได้แก่ การประกาศเกียรติคุณให้นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ การเตรียมตัวของสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย รวมทั้งการหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะในการรับมือภัยพิบัติให้กับผู้สูงอายุไทย รวมทั้งการสร้างหลักประกันและการออมของผู้สูงอายุไทย 
และ (๔) งานวิจัยเพื่อสังคมสูงวัยปี ๒๕๕๗ อาทิ การวิจัยเพื่อการวางรากฐานและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ การออม ความมั่นคง และบ านาญผู้สูงอายุของครัวเรือนไทย เป็นต้น 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ตรงตามก าหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
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                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  โครงการ I Speak English เพ่ือชีวิตที่ Better 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) รายงานว่า 
            ๑. กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าวีดิทัศน์ I Speak English เพื่อชีวิตที่ Better เผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน    
เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยน าบุคคลที่ประสบความส าเร็จและเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักมาบอกเล่า
ถึงความส าคัญและเคล็ดลับในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
                ๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ให้กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดท า Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน
ตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ นั้น กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ Application 
การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานส าหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปจะแล้วเสร็จ และจะด าเนินการพัฒนาส าหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป
ตามล าดับ 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ส าหรับโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ส าหรับโรงเรียนในระบบ 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดวงเงินสูงสุดในการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ส าหรับผู้อ านวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขออนุมัติการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ และขออนุมัติปรับเพ่ิมอัตราทุนเดิม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ จ านวน ๖๐๐ คน/ทุน/ปี จ านวน 
๑๐ รุ่น รวม ๖,๐๐๐ คน/ทุน โดยแต่ละทุนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๗ ระยะเวลา    
๑๗ ปีการศึกษา (๑๘ ปีงบประมาณ) หรือผู้รับทุนจบครบตามระยะเวลาของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี งบประมาณตลอดระยะเวลา
โครงการจ านวน ๑,๙๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ง
อนุมัติในหลักการเสนอของบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณเป็นรายปีจนสิ้นสุดโครงการ 
                    ๑.๒ อนุมัติการปรับเพิ่มอัตราทุนการศึกษาให้กับผู้รับทุนที่ก าลังศึกษาในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๘๐๑ รูป/คน ระยะเวลา ๕ ปี จนสิ้นสุดโครงการฯ เดิม งบประมาณที่เสนอขอเพิ่มทั้งสิ้น 
๑๑๔,๔๑๒,๕๐๐ บาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒๔,๓๘๗,๕๐๐ บาท 
                ๒. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ ระยะที่ ๒ และค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มอัตราทุนให้กับผู้รับทุนโครงการเดิม
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน   



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๒ 

ที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ท้ังนี้ ขอให้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาที่เห็นควร
ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการทุนฯ ในระยะแรกที่ด าเนินการไปแล้วอย่างเข้มข้นในทุกประเด็น และในการด าเนินโครงการฯ 
ระยะที่ ๒ ควรให้ความส าคัญกับการป้องกันปัญหาการออกในระหว่างที่ยังไม่จบช่วงช้ันและการไม่เรียนต่อ โดยการแนะแนวอาชีพ
ที่เหมาะสม และการเรียนต่อในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและเชื่อมโยงกับการพัฒนาในพ้ืนท่ี เพื่อการมีงานท า
หลังส าเร็จการศึกษา รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลโครงการฯ และนักเรียนทุนอย่างเป็นระบบ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ขออนุมัติการด าเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาและเงินทุนค่าครองชีพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแทนเงินส่วนพระองค์
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๗๒ วงเงิน ๗๕,๕๖๐,๐๐๐ บาท (อัตราทุนละ ๕๕,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา) โดยเป็นงบประมาณ
ที่ต้องใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๓,๑๑๗,๕๐๐ บาท ส าหรับนักเรียนทุนรุ่นแรกที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการฯ ซึ่งจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีกลไกการติดตามผลการเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามรายงานผลในทุกปีการศึกษา พร้อมท้ังจัดเก็บข้อมูลนักเรียนทุนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มศึกษาจนถึง
การท างานหลังส าเร็จการศึกษา ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
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                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การก าหนด
อายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และก าหนดให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ รวมถึงมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท านโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงบประมาณเกี่ยวกับการให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ตลอดจนแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย รวมทั้ง 
การเบิกจ่ายอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และผู้เข้าร่วมประชุมฯ    
ควรก าหนดให้ชัดเจนด้วยว่าให้ใช้จ่ายจากงบประมาณของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ  า  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
เร่ือง  แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ส าหรับใช้เป็นกรอบการลงทุนและการด าเนินงานในระยะ ๕ ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
แผนงานย่อย ๓ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานพัฒนาระบบควบคุมโรคเพื่อความมั่นคงของประเทศ (Disease Control System for 
National Security) (๒) แผนงานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Excellence Center for Disease 
Control) และ (๓) แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ กรอบวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 
๒,๕๐๗.๖๗ ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีกลไกในการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานท้ังในระดับนโยบายและ



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๕ 

ระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้ความส าคัญกับการเผยแพร่แผนดังกล่าวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสเข้าถึงบริการมากขึ้น รวมทั้งพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
ความจ าเป็นเร่งด่วน ความพร้อมในการด าเนินงาน และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น เหมาะสม คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนต่อไป นอกจากนี้ ควรก าหนดทิศทางการควบคุมโรคในภาพรวมระดับประเทศและมีตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ในเชิงผลสัมฤทธิ์ของแผนดังกล่าวที่น าไปสู่การลดโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงมีการก าหนดกรอบและระยะเวลาการประเมินผล     
การด าเนินงานตามแผนเป็นระยะ ตลอดจนพิจารณาความเช่ือมโยงของเป้าหมายการพัฒนาและแผนการด าเนินงานให้มีความสอดคล้อง
และมีความเป็นเอกภาพระหว่างแผนดังกล่าวและแผนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานและ     
การใช้งบประมาณ และขยายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่    
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดท าตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนดังกล่าว โดยให้ส านักงาน ก .พ.ร. 
เป็นผู้ประเมินผลเป็นรายปี เพื่อให้ส านักงบประมาณน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับแผนดังกล่าว      
ในปีต่อไป 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เร่ือง  การก าหนดมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินงานก่อสร้างเส้นทางจักรยานของกระทรวงคมนาคม และผลการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมีเส้นทางจักรยานที่ใช้งานได้ ๕๖๖.๑๒ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๗๑๕.๓๙ กิโลเมตร 
และจะพัฒนาเพิ่มในอนาคต ๑,๐๗๑.๑๐ กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น ๒,๓๕๒.๖๑ กิโลเมตร 
                    ๑.๒ เห็นชอบการก าหนดมาตรฐานการออกแบบ และการก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทย เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
น าไปอ้างอิงในการก่อสร้างเส้นทางจักรยานให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ 
                    ๑.๓ เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนในการพัฒนาและส่งเสริมการเดินทางของประชาชนด้วยจักรยานตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อไป โดยให้น าคู่มือ
มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างทางจักรยานส าหรับประเทศไทยเพื่อส าหรับอ้างอิงการก่อสร้างช่องทางจักรยานให้เป็นรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
                    ๑.๔ เห็นชอบให้หน่วยงานตามข้อ ๑.๓ ท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณเพื่อเสนอขอรับ    
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการด าเนินมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางของประชาชนด้วยจักรยาน     
ตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ     
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการและหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรร หากไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานในโอกาสแรก และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนของ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเส้นทางจักรยาน
เป็นรายพื้นที่ โดยให้ความส าคัญกับแนวเส้นทางตามความต้องการเดินทางของประชาชน การเช่ือมต่อระหว่างทางจักรยานกับ
ระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาทางจักรยานของแต่ละหน่วยงานท่ีชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและลดการซ้ าซ้อนของการพัฒนาทางจักรยานของประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
                ๓. การก่อสร้างทางจักรยานตามคู่มือมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างทางจักรยานควรน าไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานและผู้ใช้เส้นทางร่วมกับจักรยานเป็นหลัก 
ส่วนการด าเนินการอื่น ๆ ตามมาตรฐานดังกล่าว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาตามความเหมาะสมและความจ าเป็นโดยค านึงถึง
ความประหยัด เหมาะสม คงทน และมีประสิทธิภาพในการใช้งานด้วย 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมเพิ่มเติมรายละเอียดในคู่มือมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างทางจักรยานส าหรับ
ประเทศไทยเกี่ยวกับการน ายางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างทางจักรยานและอุปกรณ์จราจรต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม
และเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารา รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล 
                ๕. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยานในแต่ละพื้นท่ี และบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาระบบทางจักรยานให้เช่ือมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนด าเนินการก่อสร้าง
ทางจักรยานและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามแผนงาน เพื่อให้การก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมให้การเดินทางในทุกระบบขนส่งสามารถเช่ือมโยงอย่างครบวงจร รวมทั้งพิจารณาปรับปรุง       
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน 
                ๖. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย
ส าหรับผู้ใช้จักรยานและผู้ใช้ถนนร่วมกับเส้นทางจักรยานอย่างเข้มงวดและจริงจังเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ 
เร่ือง  ทางจักรยาน (Bike Lane) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานผลการด าเนินงานก่อสร้างเส้นทางจักรยาน     
มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
             ๑. แผนพัฒนาทางจักรยานของกระทรวงคมนาคม มีการด าเนินการแล้วเสร็จ ๕๖๖ กิโลเมตร อยู่ระหว่างปรับปรุง 
๗๑๕ กิโลเมตร อยู่ในแผนพัฒนา ๑,๐๗๑ กิโลเมตร รวมทั้งหมด ๒,๓๕๒ กิโลเมตร 
                ๒. แผนงานโครงการทางจักรยานของกรมทางหลวง ๑๓ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๖ โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๗ โครงการ และแผนงานโครงการทางจักรยานของกรมทางหลวงชนบท ด าเนินการแล้วเสร็จ ๔๘ โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๒๕ โครงการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการทางจักรยานด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ได้แก่ (๑) ทางจักรยาน ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ จังหวัดจันทบุรี (๒) โครงการก่อสร้างถนนท่องเที่ยวรอบเกาะพงัน ตอนแยกน้ าตกธารเสด็จ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (๓) โครงการก่อสร้างทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี-จังหวัดชัยนาท 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรการกีฬา โดยให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบุคลากรการกีฬาตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา
ก าหนดเป็นบุคคลซึ่งต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรการกีฬาจากสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา 
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 
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              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  แนวทางการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะตามมาตรา ๓๑ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามที่
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ ์ตันยุวรรธนะ) เสนอ และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
             ๑. เรื่องที่ได้อภิปรายและมีมติเห็นชอบส่งให้รัฐบาลพิจารณาด าเนินการ เมื่อส่งมาถึงรัฐบาล ให้ส่งมายังคณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
และพิจารณาความเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ทั้งในแง่สารัตถะ การบูรณาการ และข้อกฎหมาย 
                ๒. เมื่อคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย พิจารณาเสร็จแล้วจะส่งแผนปฏิรูปพร้อมความเห็นไปยังรองนายกรัฐมนตรี
ที่ก ากับดูแลงานกระทรวงและขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง ๖ ด้าน เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนให้ความเห็นชอบน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
                ๓. เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว และมีมติให้ความเห็นชอบให้ขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปท่ีเสนอมา ให้ด าเนินการ 
                    ๓.๑ กรณีเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการ และรายงานให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทราบต่อไป 
                    ๓.๒ กรณีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือจัดท าร่างกฎหมาย เห็นควรมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการ่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การอนุมัติวงเงินลงทุนในการจัดต้ังธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชียในส่วนของประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Articles of Agreement  
of the Asian Infrastructure Investment Bank) ที่ได้ลงนามแล้ว โดยสาระส าคัญของความตกลงฯ เพื่อจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) และเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการ
เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดให้อ านาจรัฐบาลปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคาร และการยอมรับสถานะความเป็นนิติบุคคลของธนาคาร รวมทั้งการให้เอกสิทธิ์ 
ความคุ้มกัน และการยกเว้นภาษีอากรแก่ธนาคารและบุคลากรของธนาคาร และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังด าเนินการตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การลงทุนในการจัดตั้งธนาคารเพือ่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียในส่วนของประเทศไทย) 
และหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อบทของความตกลงฯ แล้ว ให้กระทรวงการคลังเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ และให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรพิจารณา
แนวทางในการสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนเกี่ยวกับประโยชน์และความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการลงทุนดังกล่าวควบคู่กันไป       
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. เห็นชอบการให้สัตยาบันข้อบทของความตกลงฯ ที่ลงนามไปแล้ว หลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับ
เป็นกฎหมายแล้ว และให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าสัตยาบันสารเพื่อให้กระทรวงการคลังด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดท่าทีของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย โครงสร้าง 
และทิศทางการด าเนินงานของ AIIB ที่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการในส่วนของประเทศไทยที่จะขอรับความช่วยเหลือจาก AIIB 
แผนงาน/โครงการเพื่อเช่ือมโยงภูมิภาค และการสนับสุนนประเทศที่ก าลังพัฒนา เพื่อให้เงินลงทุนที่ต้องช าระของไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง AIIB เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
  เร่ือง  แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๕๖,๐๐๐ ล้านบาท และ
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้ส านักงบประมาณ
ปรับเปลี่ยนช่ือรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น เป็น รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของ
ประเทศตามแนวทางปฏิรูป ภายในกรอบวงเงิน ๓๒,๖๖๑ ล้านบาท 
                ๒. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
โดยให้ปรับขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ ๑  ๒ และ ๓ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าถวายฯ ถวายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
                ๓. อนุมัติให้ค าของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
                ๔. อนุมัติในหลักการให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... เป็นเรื่องเร่งด่วน และแจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงบประมาณทราบโดยตรง 
                ๕. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มีวัตถุประสงค์     
เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และเพื่อด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
จ านวน ๗๙,๕๕๖ กองทุน กองทุนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายในวงเงิน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ ให้ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ (สทบ.) ใช้จ่ายจากเงินของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองก่อน หากไม่เพียงพอ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในวงเงิน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ สทบ. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง ผ่านส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ
ภายในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง และ สทบ. รับข้อสังเกตของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ ควรค านึงถึง
หลักการของประชารัฐที่มีส่วนร่วมทั้งจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคราชการ โดยมุ่งเน้นภาคการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดอย่างครบวงจร รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตที่เหมาะสม และให้ สทบ. 
จัดท าระเบียบที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ และแผนการจัดท าบัญชีไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ
กองทุนและการติดตามประเมินผลโครงการฯ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการคลัง และ สทบ. ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ด าเนินโครงการฯ อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รวดเร็ว และสอดคล้องกับแผนงาน/กิจกรรมในพ้ืนท่ีด้วย 
                ๔. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน      
ต่อคณะรัฐมนตรี) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจาก
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี) 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการส าคัญเร่งด่วน

เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการจัดหา
เคร่ืองจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร    
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่    
กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙    
และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก ากับดูแล
การด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเ งินตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน   
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงการคลัง รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระมัดระวังไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานในพ้ืนท่ี เพื่อให้มีการกระจายงบประมาณให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ส าหรับการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ขอให้ค านึงถึงการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผลิตภายในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศ 
                ๓. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขออนุมัติกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราเป็นกรณีเร่งด่วน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราเป็นกรณีเร่งด่วน 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 
คณะที่ ๕ (ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วน และ
การแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ) เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพร่วมกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ตรวจสอบ
คัดกรองเกษตรกรยางพาราที่จะให้ความช่วยเหลือให้ชัดเจน 
                    ๑.๒ ก าหนดกรอบวงเงินในการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับยางแต่ละประเภท เช่น ยางแผ่นรมควันช้ัน ๓ 
ยางแผ่นดิบ น้ ายางสด ยางก้อนถ้วย ยางแท่ง เป็นต้น ทั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนด
ต้นทุนราคายางแผ่นรมควันช้ัน ๓ กิโลกรัมละ ๖๔.๒๑ บาท 
                    ๑.๓ คณะท างานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราเพื่อก าหนดมาตรการเชิงรุกช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา 
เป็นกรณีเร่งด่วน จะเป็นหน่วยบริหารจัดการกลางในการประสานไปยังส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ที่มีงาน/โครงการต้องด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะต้องน ายางไปเป็นส่วนประกอบหลัก
หรือส่วนผสม เช่น การสร้างถนน สนามกีฬา ถนนส าหรับรถจักรยาน ๒ ล้อ การปูพื้นกันซึม/รั่วของสระน้ า/อ่างเก็บน้ า ถุงมือยาง 
หุ่นหรืออวัยวะประกอบการเรียนการสอนทางการแพทย์/พยาบาล ฯลฯ เพื่อเพ่ิมปริมาณการใช้ยาง 
                    ๑.๔ ราคาที่เหมาะสมในการรับซื้อยางแผ่นรมควันช้ัน ๓ ครั้งนี้ไม่ควรเกินกิโลกรัมละ ๖๐ บาท หรือตันละ 
๖๐,๐๐๐ บาท ส าหรับในช่วงฤดูก่อนการปิดกรีด สามารถประมาณการผลผลิตยางในตลาดได้ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐-๘๐๐,๐๐๐ ตัน 
ในเบื้องต้นรับซื้อในปริมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ใช้วงเงินรองรับการด าเนินการดังกล่าว รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

                ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ (องค์การคลังสินค้า) การยางแห่งประเทศไทย 
พิจารณาก าหนดปริมาณ ระดับราคารับซื้อ กรอบวงเงิน และมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งให้ส านักงบประมาณพิจารณากรอบ
งบประมาณ และให้กระทรวงการคลังพิจารณาก าหนดมาตรการสนับสนุน แล้วเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ พิจารณาต่อไป หากจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ เป็นผู้พิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินโครงการข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาราคายางพาราตกต่ า และลดภาระค่าครองชีพของเกษตรกร รวมทั้งเพื่อระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. รับทราบการด าเนินการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๒.๑ โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปี ๒๕๕๙ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน
จัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจ าเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ ามันพืช ไข่ไก่ น้ าตาลทราย ในราคาต่ ากว่าราคาตลาด
ประมาณร้อยละ ๒๐-๔๐ ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จ านวน ๑๕๙ อ าเภอ ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ๓ เดือน ระหว่างเดือน
มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙ 
                    ๒.๒ แผนส่งเสริมการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง โดยในปี ๒๕๕๘ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ได้ด าเนินกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ ร่วมงานแสดงสินค้า จัดคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศคู่ค้า รวมทั้งสิ้น 
๖ โครงการ มีมูลค่าการขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๙.๕๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๓๖,๓๔๒.๗๒ ล้านบาท 
แบ่งเป็นยางพาราธรรมชาติ ๕๘๕,๔๕๐ ตัน มูลค่า ๙๖๙.๔๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลิตภัณฑ์ยาง ๔๐.๐๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ส าหรับในปี ๒๕๕๙ มีแผนส่งเสริมการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยสั่งการให้ส านักงานส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ๖๑ แห่ง เร่งจัดคณะผู้ซื้อจากต่างประเทศมาประเทศไทย เริ่มจากผู้น าเข้ายางพาราจากกัมพูชามาเจรจาการค้า 
ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ และมีก าหนดจะน าผู้ประกอบการไทย ๙๖ บริษัท เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
ได้แก่ ไต้หวัน อิตาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยอรมนี รวมทั้งน าคณะผู้แทนการค้าไทย ๑๐๐ บริษัท ไปเจรจาการค้ายางพารา
และผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศอิหร่าน เม็กซิโก ปานามา โคลัมเบีย แอฟริกาใต้ เคนยา และแทนซาเนีย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการจัดงาน Thailand Countdown 2016 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการจัดงาน Thailand Countdown 
2016 ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ถนนมหาราช เขตพระนคร การจัดงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ทั้งจากประเทศไทยและทั่วโลกซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
ดังนี ้
                ๑. กิจกรรมถนนคนเดินแบบวิถีไทยย้อนยุค จัดขึ้นตามแนวคิด “เพลินชิม ริมวัง ฟังเพลง เคียงสวน” โดยได้มีการจ าหน่าย
สินค้า การแสดงดนตรีร่วมสมัยและการแสดงทางวัฒนธรรม 
 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

                ๒. การแสดงชุด “มหากาพย์ นิทานแผ่นดิน” เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของการก าเนิดผู้คน วัฒนธรรม และ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนสุวรรณภูมิ โดยนักดนตรีชาวไทยและนักแสดงรับเชิญจากกลุ่มประเทศอาเซียน 
                ๓. เรือประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ 
                ๔. การสวดมนต์ข้ามปี “เบิกบานสราญใจ สวดมนต์รับปีใหม่ที่วัดอรุณฯ” เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยและต้อนรับ
ปีใหม่วิถีพุทธ 
                ๕. กิจกรรม Thailand Countdown 2016 เป็นการแสดงแสง สี และพลุเฉลิมฉลอง จ านวน ๓ ชุดใหญ่ โดยแบ่งเป็น
พลุชุดฉลองปีคริสต์ศักราช ๒๐๑๖ พลุฉลองปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ และพลุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบในหลักการสรุปสาระส าคัญแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Tourism Strategic Plan : 
ATSP 2016-2025) ก่อนที่จะให้การรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดยแผนยุทธศาสตร์ ATSP 2016-2025 มีสาระส าคัญคือ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อาเซียนจะเป็นจุดหมาย
ปลายทาง การท่องเที่ยวอาเซียนที่มีคุณภาพ โดยน าเสนอความหลากหลายผ่านประสบการณ์อาเซียนอันจะน าไปสู่การท่องเที่ยว
อย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน มีความครอบคลุมในทุกมิติอย่างมีสมดุล เพื่อน าไปสู่การกินดีอยู่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประชาชนอาเซียน ประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนาอาเซียน ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอาเซียนให้เป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางเดียวกัน และ (๒) การสร้างความเช่ือมั่นต่อการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน
อย่างยั่งยืนและครอบคลุมในทุกมิติ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้าง     
ความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกัมพูชา -ลาว-เมียนมา-เวียดนาม-ไทย 
(CLMVT) เพื่อยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนร่วมกันต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปผลการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๕๙ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๕๙ 
(Thailand Tourism Festival : TTF 2016) ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยเป็นงาน
ส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของประเทศกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” การจัดงาน
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากทุกภูมิภาค ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย กระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว และการกระจายรายได้
ในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสมัยใหม่ แบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรม
ออกเป็น ๔ โซนหลัก ได้แก่ โซนท่ี ๑ เส้นทางการท่องเที่ยวใน “๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด Plus” “เขาเล่าว่า” และ “สถานีสุขใจ” 
เพื่อเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ตามนโยบายประชารัฐ โซนที่ ๒ หมู่บ้าน ๕ ภูมิภาค 
สร้างการรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ โซนที่ ๓ ของดี ๕๐ ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร และโซนท่ี ๔ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและ
การแสดงร่วมสมัย 
                ๒. ผลการจัดงาน มีผู้เข้าชมงาน ๖๗๑,๔๑๑ คน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๕ เทียบกับปีก่อนหน้า และมียอดเงินกว่า ๓๐๙ ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๕ เทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงส่งผลกระทบทางอ้อมในทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งอยู่ใกล้บริเวณ
สถานท่ีจัดงานสามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
และงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
                    ๑.๑ รัฐบาลมีรายได้รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒,๒๗๓,๑๘๓.๓๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน ๘๘,๒๓๔.๑๗ 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๐๔ ส่วนใหญ่เป็นรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานภาครัฐน าส่ง ซึ่งเป็นรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และอื่น ๆ รวมทั้งรายได้จากการน าส่งก าไรและเงินปันผลจากรัฐวิสาหกิจ รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
และส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจ าหน่ายซึ่งเป็นรายการปรับปรุงบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินตามหลักการบัญชีที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และรายได้อื่น 
                    ๑.๒ รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจ านวน ๒,๔๖๔,๒๓๖.๓๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐๘.๔๑ ของรายได้รวม 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน ๑๑๓,๓๖๔.๘๕ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๘๒ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายจากเงินงบประมาณ 
(ปีปัจจุบันและปีก่อน) ดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมเงินกู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
                    ๑.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐบาลมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย จ านวน ๑๙๑,๐๕๓.๐๓ ล้านบาท 
                ๒. งบแสดงฐานะการเงิน 
                    ๒.๑ รัฐบาลมีสินทรัพย์ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๖,๖๗๓,๔๕๙.๒๓ ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน ๔๓๔,๔๓๖.๙๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๙๖ ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน ๖๙๕,๓๒๖.๓๐ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐.๔๒ ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน ๕,๙๗๘,๑๓๒.๙๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๙.๕๘ 
ของสินทรัพย์รวม  
                    ๒.๒ รัฐบาลมีหนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔,๑๐๖,๘๑๒.๐๓ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๑.๕๔ ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน ๒๗๐,๗๑๘.๕๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๐๖ 
ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จ านวน ๘๐๑,๔๒๖.๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๒.๐๐ ของสินทรัพย์รวม และหนี้สินไม่หมุนเวียน 
จ านวน ๓,๓๐๕,๓๘๕.๖๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๙.๕๓ ของสินทรัพย์รวม 
                    ๒.๓ รัฐบาลมีสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนทุน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๒,๕๖๖,๖๔๗.๒๐ ล้านบาท 
หรือร้อยละ ๓๘.๔๖ ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน ๑๖๓,๗๑๘.๔๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘๑ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง แจ้งการยกเลิกกองทุน Asian Bond Fund 1 และการด าเนินการต่อไป  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
             ๑. การยกเลิกกองทุน Asian Bond Fund 1 (ABF1) ตามมติของที่ประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มธนาคารกลาง
ในเขตเอเชียแปซิฟิก ๑๑ แห่ง (Executive Meeting for East Asia Pacific Central Banks and Monetary Authorities : EMEAP) 
เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
                ๒. มติของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเห็นชอบแนวทางการด าเนินการ
หลังจากการยกเลิกกองทุน ABF1 โดยขายหน่วยลงทุน ABF1 และให้น าเงินไปลงทุนในกองทุน ABF2 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ
ประเทศสมาชิกในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาค 
 
 
 
 
 

 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   

       เร่ือง ความตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียโครงการ Community - Based Flood Risk 
Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างหนังสือความตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank : ADB) โครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin 
โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยในพ้ืนท่ีชุมชน และส่งเสริมการป้องกันการเกิด
อุทกภัยซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชนน าร่อง ๕ พื้นที่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและประชาชน 
ในพื้นที่เพ่ือก าหนดความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบความเสี่ยงและความรุนแรงท่ีเกิดจากอุทกภัย และจัดท า
มาตรการลดความเสี่ยงของชุมชน ส าหรับร่างหนังสือความตกลงรับความช่วยเหลือฯ มีสาระส าคัญคือ โครงการความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่าดังกล่าวมีวงเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินจากกองทุน Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR) 
ของ ADB มีระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒ ปี 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ออกหนังสือมอบอ านาจเต็มให้กระทรวงการคลัง โดยนางสาว
สุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือความตกลงรับ
ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ภายในวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ก ากับดูแลมิให้การด าเนินการ
โครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin ก่อให้เกิด
ผลผูกมัดหรือพันธสัญญาให้ประเทศไทยต้องกู้เงินจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อด าเนินการตามแผนงาน/โครงการตามผลการศึกษา
ของโครงการดังกล่าว 
                ๓. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิต (Unitisation Agreement, UA) 

ระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) และบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) ส าหรับการร่วมกัน
ผลิตปิโตรเลียมแหล่งบุหลันใต้ (Bulan South) ในแปลง  A-18 ของพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียกับแหล่งบุหงาบากาวาลี 
(Bunga Bakawali) ในแปลง PETRONAS ของประเทศมาเลเซีย 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี ้

             ๑. ร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งบุหลันใต้-บุหงาบากาวาลี ระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 
(MTJA) และบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดสิทธิและพันธะระหว่างองค์กรร่วมและ
บริษัท PETRONAS รวมถึงการด าเนินงานและการจัดการในการร่วมกันพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมแหล่งบุหลันใต้และบุหงาบากาวาลี 
และแจ้งให้องค์กรร่วมลงนามได้เมื่อได้รับการตรวจพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว  
                ๒. ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เกี่ยวกับข้อก าหนดที่ไม่ให้สัญญาภาครัฐทุกประเภท
ก าหนดวิธีระงับข้อพิพาทโดยให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด 
 
 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปิโตรเลียมของไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปิโตรเลียมของไทยว่า 
             ๑. ความหมายของปริมาณส ารองปิโตรเลียม หมายถึงส่วนท่ีมีข้อมูลจากการส ารวจแล้วว่าอาจพัฒนาเป็นแหล่งผลิต
ได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) ปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถพัฒนาเป็นแหล่งผลิตปิโตรเลียม
ได้ร้อยละ ๙๐ (๒) ปริมาณส ารองที่คาดว่าจะพบคือ ส่วนท่ีมีโอกาสพัฒนาเป็นแหล่งผลิตได้ร้อยละ ๕๐-๙๐ และ (๓) ปริมาณส ารอง
ที่น่าจะพบคือ ส่วนท่ีมีโอกาสพัฒนาเป็นแหล่งผลิตได้เพียงร้อยละ ๑๐-๕๐ โดยเมื่อน าปริมาณส ารองปิโตรเลียมมาเทียบกับปริมาณ
การใช้ต่อปีจะท าให้ทราบระยะเวลาที่จะสามารถน าปิโตรเลียมส ารองที่มีอยู่มาใช้ได้ ซึ่งหากมีระยะเวลาเหลืออยู่น้อยก็จะต้องเร่งพัฒนา
หาแหล่งปิโตรเลียมให้ทันต่อความต้องการใช้งานต่อไป 
                ๒. สถานการณ์ทรัพยากรปิโตรเลียม ปัจจุบันทรัพยากรปิโตรเลียมของไทยที่มีอยู่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ใช้งานภายในประเทศได้เพียงบางส่วนเท่านั้น จึงยังมีความจ าเป็นในการน าเข้าปิโตรเลียม และในระดับโลกประเทศไทยมีปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติเพียงร้อยละ ๐.๑ ของปริมาณส ารองทั่วโลก น้ ามันดิบร้อยละ ๐.๐๒ ของปริมาณส ารองทั่วโลก โดยเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยมีประชากรมากกว่าถึง ๒ เท่า แต่มีก๊าซธรรมชาติน้อยกว่า ๘ เท่า และมีน้ ามันดิบน้อยกว่า ๑๓ เท่า 
ซึ่งเป็นความแตกต่างประการหนึ่งที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ด้านพลังงานของแต่ละประเทศได้ชัดเจนขึ้น 
                ๓. แหล่งปิโตรเลียม ลักษณะที่แตกต่างกันของแหล่งปิโตรเลียมจะท าให้ปิโตรเลียมที่ได้มีคุณสมบัติและต้นทุนที่แตกต่าง
กันออกไป โดยเมื่อเปรียบเทียบแหล่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซยาดานาของเมียนมาในทะเลอันดามันและแหล่งก๊าซบงกชเหนือ
ในอ่าวไทย ซึ่งมีปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติใกล้เคียงกัน แต่แหล่งยาดานาเป็นช้ันหินกักเก็บที่มีลักษณะเป็นกระเปาะขนาดใหญ่ 
แต่ละกระเปาะกักเก็บก๊าซได้เป็นจ านวนมาก จึงต้องการใช้หลุมผลิตน้อยกว่าแหล่งก๊าซบงกชเหนือ ซึ่งมีช้ันหินกักเก็บที่มีลักษณะ
เป็นกระเปาะขนาดเล็กกระจายตัวกัน และท าให้การผลิตก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยมีต้นทุนท่ีสูงกว่า 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย 
โดยก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับท่ีตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย 
การเก็บรักษาและการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน 
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายแม่บท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นควรจัดท าป้ายแสดงความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของก๊าซและข้อควรปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว พร้อมทั้งแสดงไว้ภายในร้านจ าหน่ายในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย และควรก าหนด 
ให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบดับเพลิงที่ใช้ภายในร้านจ าหน่ายให้มีสภาพที่ใช้งานได้และเปิดใช้งานได้สะดวก 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....  
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยก าหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของคลังก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว รวมถึงวิธีการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการ    
ในปัจจุบันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการติดตั้ง   
ถุงลมบอกทิศทางลม (Windsock) เพื่อแสดงทิศทางลมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเพื่อความปลอดภัยในการระงับเหตุ รวมทั้ง
ก าหนดพื้นที่จุดรวมพลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การจัดท าผังขั้นตอนการระงับเหตุฉุกเฉินและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้ง



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

แสดงไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย การตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้ภายในคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว และจัดท าแผน
ในการอบรมด้านอาชีวอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนการที่ผู้ประกอบ
กิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ ไปประกอบการพิจาณาด้วย          
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง โครงการไฟฟ้าพลังน้ าบ้านจันเดย์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ าบ้านจันเดย์ ในวงเงิน
ลงทุนรวม ๓,๕๔๒ ล้านบาท 
                    ๑.๒ อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจ าปี ๒๕๕๙ ส าหรับโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๘ ล้านบาท 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. รับความเห็นของประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในพ้ืนท่ีให้เกิดการยอมรับเพื่อลดความกังวลและการต่อต้าน การให้ความส าคัญกับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
ในด้านการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ การทบทวนปรับปรุงกระบวนการ
คัดเลือกผู้รับจ้างเพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าในอนาคต การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
วางแผนและก าหนดทิศทางการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะยาว 
และด าเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เชิงรุกในพ้ืนท่ีโดยเน้นกิจกรรมการสร้างอาชีพและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับชุมชนควบคู่กับการด าเนินโครงการฯ การศึกษาพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ า การเปลี่ยนแปลงสายส่ง
จากแบบวงจรคู่ (Double Circuit) เป็นแบบวงจรเดี่ยว (Single Circuit) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและลดค่าใช้จ่ายของโครงการฯ 
การพิจารณาขอบเขตการด าเนินโครงการฯ และกรอบวงเงินลงทุนให้เหมาะสม การพิจารณาเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของอุปกรณ์
ตามมาตรฐานสากล ผู้เสนอราคา อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับเงินสกุลต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การก ากับดูแล
ให้การลงทุนเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการด าเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ ต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง โครงการก๊าซธรรมชาติเพ่ือเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานเกี่ยวกับโครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ชาวบ้านในต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย ได้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โดยแปรรูปกล้วยน้ าว้าให้เป็นกล้วยอบเนย ซึ่งในการทอดกล้วยอบเนยต้องใช้ก๊าซหุงต้มถึง ๔๘ กิโลกรัม ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง
และได้ผลก าไรน้อย ต่อมาในปี ๒๕๕๐ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติร่วมกับบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)     
ได้ริเริ่มแนวคิดในการน าก๊าซธรรมชาติส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ ามันดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนแทนการเผาทิ้ง ภายใต ้
“โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งขณะนั้นได้มีการจัดตั้งสหกรณ์แปรรูปกล้วย ต าบลหนองตูมขึ้น และได้
น าก๊าซธรรมชาติส่วนเกินนี้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทอดกล้วย ซึ่งสามารถทอดกล้วยได้วันละประมาณ ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ได้ผลผลิต
กล้วยอบเนยประมาณ ๗๕๐ กิโลกรัม การด าเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า และสามารถลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละกว่า ๕,๐๐๐ ตัน ลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปีละกว่า ๑๐ ล้านบาท สร้างอาชีพ
และเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์บางส่วนสามารถส่งออกไปต่างประเทศด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขยายผลการด าเนินการโดยพิจารณาแนวทางการผลิต
พลังงานทดแทนจากมูลสัตว์และขยะมูลฝอยในลักษณะเดียวกับโครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม และให้
สามารถด าเนินการได้ในทุกพ้ืนท่ีต่อไป 
 
 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และโรงงานก าจัดขยะ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการ
โรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และโรงงานก าจัดขยะ ดังน้ี 
                    ๑.๑ โดยที่การขออนุญาตประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และโรงงานก าจัดขยะ
จะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมทุน  
ในกิจการของรัฐ ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการขอประกอบกิจการโรงงาน ๒ ประเภทดังกล่าว ได้แก่ 
                          ๑.๑.๑ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงาน 
๒ ประเภทดังกล่าวในเขตที่ก าหนดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมได้ ซึ่งกรณีนี้ได้แก้ไขปัญหาโดยออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ส าหรับการประกอบการกิจการบางประเภท ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อให้สามารถประกอบกิจการโรงงาน ๒ ประเภท
ดังกล่าวได้ แต่โดยที่ค าสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่มีผลใช้บังคับในวันที่มีค าสั่ง คือ ตั้งแต่วันที่ 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งกรณีโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) นั้น ได้มีประกาศคณะกรรมการก ากับ 
กิจการพลังงานให้เอกชนมายื่นค าขอตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานจึงเห็นว่าค าสั่ง
ดังกล่าวไม่สามารถน ามาใช้บังคับกับผู้ประกอบการเอกชนที่มายื่นค าขอตั้งโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาดังกล่าว 
                          ๑.๑.๒ แม้โรงงานทั้ง ๒ ประเภทจะเป็นกรณีที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และมีมูลค่าต่ ากว่า 
๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขั้นตอน  
การด าเนินการ ท าให้โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเกิดขึ้นได้ล่าช้า 
                    ๑.๒ กรณีที่เอกชนได้ร่วมลงทุนโดยลงทุนในที่ดินของรัฐ อาจมีปัญหาตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุอีกด้วย   
ทั้งอาจเป็นปัญหาต่อราชการในเรื่องความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการและคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนได้ จึงควรให้มีคณะกรรมการกลาง
ท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินโครงการในส่วนของการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน เพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ที่ดินของราชการ
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด 
                ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รับไปประสานกับคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)    
และโรงงานก าจัดขยะดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด าเนินการในเรื่องนี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้ งนี้    
ให้ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การยกเว้นภาษีและลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังรับโอนจากบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการสินทรัพย์ หนี้สิน 
และทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จ านวน ๑ ฉบับ และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ านวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี ้
                    ๒.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้กิจการของกระทรวงการคลังเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์         
ที่กระทรวงการคลังได้รับโอนมาจาก บสท. และต่อมาโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่บุคคลอื่น เป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
                    ๒.๒ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ส าหรับกรณีกระทรวงการคลังบริหารจัดการทรัพย์สินของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด มีสาระส าคัญเป็นการลดหย่อนค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จากร้อยละ ๒ เหลือร้อยละ ๐.๐๑ ส าหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ท่ีกระทรวงการคลังได้รับโอนมาจาก 
บสท. ให้แก่บุคคลอื่น และการจ านองหรือการโอนสิทธิการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังได้รับโอนมาจาก บสท . 
ให้แก่บุคคลอื่น 
                    ๒.๓ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เป็นพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ส าหรับกรณีกระทรวงการคลังบริหารจัดการทรัพย์สินของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
(บสท.) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด มีสาระส าคัญเป็นการลดหย่อนค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ านอง
ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด จากร้อยละ ๒ เหลือร้อยละ ๐.๐๑ ส าหรับการโอนห้องชุดที่กระทรวงการคลังได้รับโอนมา
จาก บสท. ให้แก่บุคคลอื่น และการจ านองหรือการโอนสิทธิการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังได้รับโอนมาจาก 
บสท. ให้แก่บุคคลอื่น 
 

        ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้การลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงระยะเวลา ๕ ปีแรก
ของการเปิดด าเนินการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ เป็นไปตามกรอบบันทึกข้อตกลง เรื่อง การเสียภาษี
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ที่ตกลงให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ อปท. เหมาจ่ายปีละ ๓๐ ล้านบาท โดยอาศัยอ านาจตามนัยมาตรา ๓๑ 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
                    ๑.๒ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ คิดเป็นค่ารายปีจ านวนเงิน ๑๐๕,๑๘๒,๒๖๗.๔๔ บาท 
(ค านวณจากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจ านวนเงิน ๑๓,๑๔๗,๗๘๓.๔๓ บาท) โดยอาศัยอ านาจตามนัยมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
                    ๑.๓ ให้การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินส าหรับอาคารทั้ง ๕ กิจกรรมของบริษัท การบินไทยฯ ตั้งแต่ปีภาษี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เป็นไปตามที่ข้อกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินก าหนด 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มอบหมายกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งน าหลักการการลดหย่อนค่ารายปีของบริษัท การบินไทยฯ      
ไปพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค และลดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ [เรื่อง ขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)] 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน 

ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ–ท่าพระ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์การค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน 
ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ตามความเห็นของส านักงบประมาณที่อนุมัติเง่ือนไขและหลักเกณฑ์การค านวณค่า K 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

งานก่อสร้างสัญญาที่ ๓ และ ๔ งานก่อสร้างตามแบบรายละเอียดงานโยธาได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ส่วนสัญญาที่ ๑ และ ๒ 
งานออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างงานโยธา (Design and Build) เป็นการจ้างออกแบบและก่อสร้างโดยผู้รับจ้างรายเดียวกัน 
ผู้รับจ้างเสนอราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาเหมารวม (Lump Sum) ไม่มีรายการแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities : B.O.Q) 
ที่ชัดเจน ไม่สามารถน าสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง) แต่เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงนาม
กับผู้รับจ้างแล้ว จึงเห็นควรอนุมัติเง่ือนไขและหลักเกณฑ์การค านวณค่า K ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยให้ส านักงบประมาณ
เป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยการค านวณเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเง่ือนไขของสัญญาดังกล่าว และหากการจ่ายเงินเพิ่ม   
ค่างานก่อสร้างดังกล่าวท าให้เกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก็ให้ถือว่าได้รับอนุมัติขยายกรอบวงเงินโครงการ      
จากคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย ส่วนการจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมเพื่อเบิกจ่ายค่า  K ให้แก่ผู้รับจ้างให้ใช้จ่ายจากเงินส ารองจ่าย 
(Provisional Sum) ของแต่ละสัญญา หรือจ่ายตามแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้าง หรือที่ส านักงบประมาณวินิจฉัยแล้วแต่กรณี      
โดยให้ รฟม. ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับสัญญาที่ ๕ งานออกแบบจัดซื้อ ทดสอบและประกอบงาน
ระบบราง หากมิใช่งานก่อสร้างก็ไม่สมควรน าเง่ือนไขและหลักเกณฑ์การค านวณค่า K มาใช้ ในช้ันนี้ เห็นสมควรที่กระทรวงคมนาคม 
โดย รฟม. จะพิจารณาแก้ไขสัญญาที่ ๕ ตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไปพิจารณาด าเนินการด้วยว่า หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องถือปฏิบัติตามเง่ือนไข
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่งก าหนดให้ใช้กับงานจ้างก่อสร้างเท่านั้น กรณีสัญญาใด
ที่ไม่เกี่ยวกับงานจ้างก่อสร้างก็ไม่อยู่ในข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และในกรณีที่พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และมีรายละเอียดของปริมาณงานจ านวนมาก 
และมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างที่อาจท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขระยะเวลาในการเรียกร้อง     
ขอเพิ่มวงเงินชดเชยค่างานก่อสร้างค่า K ได้นั้น เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมหารือกับส านักงบประมาณเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์
ระยะเวลาการเรียกร้องขอเพิ่มเงินชดเชยค่างานก่อสร้างค่า K ส าหรับสัญญาก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นกรณีเฉพาะ
และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการค านวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างค่า K (Price Adjustment) รวมทั้งข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๓๒ อย่างเคร่งครัด 
                ๔. ให้ส านักงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภท    
งานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ดังกล่าว 
ให้สอดคล้องกับหลักสากล รวมทั้งลักษณะและวิธีการด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐในปัจจุบัน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการช าระคืนหนี้เงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

สายเฉลิมรัชมงคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ออกไปอีก ๗ ปี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการขยายเวลาให้รัฐบาลรับภาระหนี้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)     
จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ให้รัฐบาลรับภาระจ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้          
ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
ต่อไปอีก ๗ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากประมาณการรายได้แตกต่างไปจาก       
ที่คาดการณ์ไว้มากทั้งกรณีที่สูงและต่ ากว่าประมาณการ กระทรวงคมนาคมจะพิจารณาน าเสนอการรับภาระหนี้ของรัฐบาล          
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามความเหมาะสมต่อไป 
                    ๑.๒ ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ รฟม. เป็นรายปี หรือจนกระทั่งมีการโอนภาระ  
การช าระหนี้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวออกจาก รฟม. หรือ รฟม. มีความสามารถในการช าระคืนได้เองก่อนปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศเมื่อภาวะตลาดเอื้ออ านวย การพิจารณาแนวทางที่จะเพิ่มความสามารถ      
ในการจัดหารายได้เชิงพาณิชย์โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และสายใหม่ที่ก าลังจะเปิดให้บริการเพื่อน ารายได้ดังกล่าว
มาช าระคืนหนี้ค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อการช าระหนี้ (Sinking Fund) ในกรณีเมื่อรายได้ที่รับ
จากการด าเนินงานสูงกว่ารายจ่ายเพื่อน ารายได้ดังกล่าวมาบริหารและช าระคืนหนี้ได้อีกช่องทางหนึ่ง การด าเนินมาตรการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการโดยเฉพาะในการจัดท าแผนการหารายได้เชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ จากพื้นที่          
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เต็มศักยภาพโดยไม่ขัดกับกฎหมายเพื่อให้ รฟม. สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเร็ว รวมทั้งการจัดท าประมาณการ
จ านวนผู้โดยสารให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อที่จะสามารถวางแผนทางการเงินขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตลอดจนก ากับดูแลให้ รฟม. เร่งสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ให้มีเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายขององค์กร และสามารถแบ่งเบาภาระงบประมาณ
ในการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้โดยเร็ว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ขออนุมัติผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง     

ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ (งานสัญญาที่ ๕) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. ให้กระทรวงคมนาคมส่งเรื่อง ขออนุมัติผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) 
ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕) คืนคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า
และรับจ้างด าเนินการ สัญญาที่ ๕ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ) เพื่อเจรจา 
กับ BMCL อีกครั้ง โดยให้ข้อยุติสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ [เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการตามมาตรา ๑๖ 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการเจรจาตรงกับ BMCL 
ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕)] ทั้งนี้ ในขั้นตอนการเจรจาให้ค านึงถึงหลักการที่เน้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการ และการแบ่งปันผลประโยชน์ต่อภาครัฐอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมด้วย 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าแผนอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการเดินทางระหว่างสถานีเตาปูนและบางซื่อในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถ 
เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าระหว่างสถานีดังกล่าวได้ โดยต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้แผนอ านวยความสะดวกดังกล่าว
ก่อนการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคม รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ รับความเห็นของส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่เห็นควรให้ รฟม.   
และกระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณาเสนอแนวทางการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางระหว่างสถานีเตาปูน -
สถานีบางซื่อ ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเปิดให้บริการเดินรถในช่วงดังกล่าวได้ทัน โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่ รฟม. 
จ าเป็นต้องขยายระยะเวลาของสัญญา ช่วงบางซื่อ-เตาปูนในอนาคตอาจจะท าให้ รฟม. สูญเสียอ านาจในการต่อรองกับบริษัทคู่สัญญา 
และการน าขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลมาใช้ในการให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน- บางซื่อ 
รฟม. ควรพิจารณาถึงผลกระทบจากการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งการแบ่งรายได้ค่าโดยสารระหว่าง BMCL และ รฟม. เมื่อมี   
การเปิดให้บริการต้องมีความเป็นธรรม โดยค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับของทุกฝ่ายด้วย นอกจากนี้ เห็นควร
ให้กระทรวงคมนาคมก ากับการด าเนินงานตามสัญญาให้เป็นไปตามเป้าหมายและจัดเตรียมแผนรองรับในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีผู้เดินรถ
ระหว่างสถานีเตาปูนและบางซื่อ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางทั้งระบบ และควรเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่
บริเวณสถานีและแนวเส้นทางเดินรถเพื่อสร้างรายได้ส่วนเพ่ิม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง แผนพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบแผนการแก้ปัญหาการก ากับดูแลและพัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทยในระยะสั้นของศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการบินพลเรือน ได้แก่ แผนการพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบินระยะที่ ๑ (Flight Operation Inspector 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

Development Plan Phase 1) และผู้ตรวจสอบความปลอดภัย โดยใช้งบประมาณฝึกอบรมเป็นเงิน ๘๖,๐๗๘,๘๕๒ บาท และ
การว่าจ้างผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศร่วมด าเนินการตรวจสอบให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรอง
ผู้ด าเนินการเดินอากาศตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) 
เป็นเงิน ๑๘๕,๕๑๔,๗๙๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๑,๕๙๓,๖๔๗ บาท และเมื่อผู้ตรวจสอบความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมฯ     
มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วจะเริ่มท าการตรวจสอบและประเมินค่าผู้ถือใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
โดยมีก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และขอรับการจัดสรรงบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในวงเงิน ๒๗๑,๕๙๓,๖๔๗ บาท โดยจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และ
ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. มอบหมายให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนและส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย      
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงของส านักงานบริหารการบินแห่งชาติ
ของสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency : EASA) และผลการตรวจสอบขององค์กรก ากับการบินระหว่างประเทศอื่น  
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน      
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะประธานกรรมการพืชน้ ามันและ
น้ ามันพืชเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบให้บริหารการน าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) 
กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) กรอบการเจรจาการตกลงการค้า (Free Trade Agreement : FTA) 
และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation 
Strategy : ACMECS) โดยผู้มีสิทธิน าเข้า ๘ สมาคม ๑๒ บริษัท และให้ผู้มีสิทธิน าเข้าให้การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตถั่วเหลือง
ภายในประเทศ โดยรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศในราคาตามกลไกตลาด แต่ไม่ต่ ากว่าราคาขั้นต่ าตามช้ันคุณภาพ 
และให้ความร่วมมือรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศและการใช้เมล็ดถั่วเหลืองน าเข้าตามนโยบาย เป็นลายลักษณ์อักษรกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ 
                ๒. เห็นชอบเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลเมล็ดถั่วเหลือง ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จากเดิม 
“พิจารณาผู้มีสิทธิน าเข้าถั่วเหลืองรายใหม่ เป็น “พิจารณาผู้มีสิทธิน าเข้าถั่วเหลืองรายใหม่และพิจารณาตัดสิทธิผู้มีสิทธิน าเข้า    
รายเดิมในกรณีที่ท าผิดสัญญา” 
                ๓. เห็นชอบใช้ร่างสัญญารับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศปี ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้ปรับแก้ไข     
โดยไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

                ๔. เปิดตลาดน าเข้าน้ ามันถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ ามันมะพร้าว ปี ๒๕๕๙ ตามปริมาณและอัตรา
ภาษีที่ผูกพัน ทุกกรอบการค้า โดยการบริหารการน าเข้าเช่นเดียวกับ WTO 
                ๕. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนกรณีการน าผ่านเมล็ดถั่วเหลือง 
น้ ามันถั่วเหลือง มะพร้าวผล มะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ ามันมะพร้าว ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ และ    
น ากลับมาเสนอคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชพิจารณาอีกครั้ง 
                ๖. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังด าเนินการเรียกเก็บอัตราภาษีน าเข้ากากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม  
อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
                ๗. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การมอบหมายผู้แทนไทยในคณะกรรมการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยางพารา ระหว่างไทย อินโดนีเซีย และ

มาเลเซีย 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. ให้ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการยาง
ระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
                ๒. ให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือด้านยางพาราของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่าง
ประเทศ จ ากัด (International Rubber Consortium Limited : IRCo) แทนกรมวิชาการเกษตร 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบกรอบปริมาณและระดับราคาซื้อยาง โดยก าหนดกรอบราคาซื้อยางตามคุณภาพที่เกษตรกรชาวสวนยาง
น ามาขาย ในราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ตลาด ซึ่งเป็นธรรมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยระดับราคาอยู่ในช่วงราคาตลาด
แต่ไม่เกินกิโลกรัมละ ๖๐ บาท ปริมาณยางท่ีซื้อ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน โดยรับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนกับการยาง
แห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับแนวทางของคณะรัฐมนตรี
ไปด าเนินการในขั้นตอนการปฏิบัติของโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องก าหนดมาตรการป้องกันและก ากับการด าเนินงานทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใส 
ไม่ให้เกิดการทุจริต โดยเฉพาะการตรวจสอบขั้นตอนการรับซื้อยางให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย      
ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการใช้เกษตรกรชาวสวนยางเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ผลประโยชน์ และเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวอย่างแท้จริง บทบาทของการยางแห่งประเทศไทย
ในขั้นตอนการรับซื้อและแปรรูปยาง รวมถึงแหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการต้องถูกต้องตามกฎหมาย การก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการเก็บรักษายางและแนวทางการเก็บรักษายางไม่ให้เสื่อมคุณภาพ การก าหนดผู้รับผิดชอบในการระบายยาง วิธีการและระยะ 
เวลาในการระบายยาง รวมทั้งเร่งรัดการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อใช้ประโยชน์จากยางพาราที่รับซื้อในมาตรการนี้
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของส่วนราชการและตลาด และการเปิดโอกาสให้สังคมเข้ามาตรวจสอบกระบวนการได้
ทุกขั้นตอน  
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณ
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมทดแทน 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของการยางแห่งประเทศไทย ในการก าหนดจุดรับซื้อที่เหมาะสม การวางระบบ
ในการคัดกรองและตรวจสอบไม่ให้มีการน ายางที่อยู่ในระบบอยู่แล้วมาหมุนเวียนจ าหน่ายให้กับโครงการ การรักษาคุณภาพยาง     
ที่ได้จัดซื้อเพื่อน าไปสู่กระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้ และการจัดท าคู่มือหรือวางแนวทางปฏิบัติ
ตามภารกิจในทุกข้ันตอนตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. อนุมัติกรอบวงเงิน ๕,๔๗๙ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงบประมาณ 
และการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนในการด าเนินการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                ๕. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน    
ต่อคณะรัฐมนตรี) 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 

พร้อมวีดิทัศน์เพ่ือใช้ประกอบนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้า

ร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 (Expo Milano 2015) ครั้งที่ ๔ (วันที่ ๑ พฤษภาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) ณ เมืองมิลาน 
สาธารณรัฐอิตาลี สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การบริหารจัดการนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ นิทรรศการภายนอกอาคาร มีการจัดแสดง
ในรูปแบบตลาดน้ าจ าลอง แปลงนาสาธิต และแสดงตัวอย่างพันธุ์ข้าวของไทย ส่วนนิทรรศการภายในอาคาร แบ่งเป็น ๓ ห้อง คือ 
ห้องสุวรรณภูมิ ห้องครัวไทยสู่ครัวโลก และห้องกษัตริย์แห่งเกษตร 
                ๒. การบริหารจัดการผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทย มีจ านวนผู้เข้าชมตลอดระยะเวลาจัดแสดง ๖ เดือน จ านวน 
๒,๓๐๑,๔๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗ ของจ านวนผู้เข้าชมงานท้ังหมด ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ คน 
                ๓. การบริหารจัดการพื้นที่ บริเวณทางออกจากอาคารเป็นพื้นที่ซึ่งมีการจัดแสดงในรูปแบบห้องอาหารแห่งอนาคต 
เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพของโลก โดยมีมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและของที่ระลึก
ตลอดระยะเวลา ๖ เดือนจ านวน ๑,๓๒๗,๖๕๒ ยูโร 
                ๔. การบริหารจัดการงานวันชาติและกิจกรรมพิเศษ จ านวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ งานวันชาติไทย เทศกาลวันสงกรานต์ 
กิจกรรมวันแม่ เทศกาลวันลอยกระทง และกิจกรรมความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี 
                ๕. การประชาสัมพันธ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์อาคารแสดงประเทศไทยผ่านสื่อต่าง ๆ จ านวน ๗๔๘ ครั้ง โดยผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ 
                ๖. การควบคุม ก ากับการด าเนินงานอาคารแสดงประเทศไทย ได้จัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ 
๕ คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการอาคารแสดงประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารแสดงประเทศไทย 
                ๗. การประเมินผลการด าเนินงาน เช่น สามารถท าให้ผู้เข้าชมรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ที่เป็นประเทศ      
ที่มีความก้าวหน้าด้านการเกษตร การผลิตอาหาร ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และความส าคัญของสถาบันกษัตริย์ในการพัฒนา 
การเกษตรของประเทศ 
                ๘. การด าเนินการจัดแสดงนิทรรศการ ได้มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหา 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบ 
                    ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีความเห็นว่า โครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา 
กรอบวงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ขออนุมัติให้ด าเนินการ
ตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ) มีประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ คือ เง่ือนไขที่ก าหนดให้เป็นการให้สินเช่ือกับ
ผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการขยายก าลังการผลิต หรือการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่จะต้องซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงงาน ดังนั้น จึงควรขยายขอบเขตและเง่ือนไขการให้สินเช่ือดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการ
รายใหม่ รวมถึงการใช้จ่ายในส่วนของค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารด้วย 
                    ๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีความเห็นว่า เง่ือนไขของโครงการฯ ที่ระบุว่า ผู้ประกอบการจะได้รับ
สินเช่ือส าหรับขยายก าลังการผลิตหรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเท่านั้น อาจมีข้อจ ากัด เนื่องจากการขยายการผลิตอาจจ าเป็นต้อง
ก่อสร้างโรงงานหรือซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม ดังนั้น จึงควรพิจารณาปรับเง่ือนไขโครงการให้ครอบคลุมกรณีนี้ด้วย 
                    ๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ในครั้งนี้มีกรอบวงเงินให้สินเช่ือ
จ านวนไม่มาก ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับการให้สินเช่ือกับผู้ประกอบการรายใหม่ 
                ๒. รับทราบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการใหม่ของโครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเช่ือ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท และอนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการด าเนินการโครงการฯ จากตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๗ 
เป็นตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

                ๓. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเช่ือ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ส าหรับการชดเชยภาระดอกเบี้ยและการขอรับจัดสรรงบประมาณ ภาครัฐจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ซึ่งรัฐตั้งชดเชย
ภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงผ่านธนาคารออมสิน/กระทรวงการคลัง โดยให้ธนาคารออมสิน/กระทรวงการคลังขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามรายจ่ายจริงที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยไม่รวมรายจ่ายช าระต้นเงินกู้และไม่รวมถึงการชดเชยความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องน าความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการให้สินเช่ือให้ครอบคลุม
อุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมาจากการขยายก าลังการผลิต โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นส าคัญ 
รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรมีการตรวจสอบแผนการลงทุนของผู้ประกอบการยางพาราที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปต าม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยเคร่งครัด และต้องวางกลไกและระบบการติดตามและรายงานผลที่มีความคล่องตัว โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถสะท้อนปัญหาอุปสรรคเพื่อน ามาสู่การแก้ไขปรับปรุงหรือขยายผลการด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๕. ในระยะต่อไป หากจะมีการขยายขอบเขตการด าเนินโครงการฯ ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการรายใหม่ ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 

        ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๘ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๘ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๘ การส่งออกและการน าเข้ามีมูลค่าลดลงร้อยละ ๕.๒๖ และ 
๑๕.๒๗ ตามล าดับ ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี ๒๕๕๖ โดยการค้าต่างประเทศของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น 
๑๐๕,๑๒๙.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
                ๒. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
                    ๒.๑ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ ๔.๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมส าคัญที่ลดลง 
อาทิ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก น้ าดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่องนุ่งห่ม ขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ขยายตัวได้ดี 
                    ๒.๒ การเปิดปิดโรงงาน โรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ มีจ านวน ๓๕๒ ราย ลดลงจากเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
ร้อยละ ๒๙.๓๒ มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๔.๘๖ และมีจ านวนการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗.๒๒ ส่วนโรงงานที่ปิด
ด าเนินกิจการ มีจ านวน ๑๗๐ ราย 
                    ๒.๓ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน เดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๘ มีจ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริม    
การลงทุนจาก The Board of Investment of Thailand : BOI ทั้งสิ้น ๘๒๘ โครงการ เงินลงทุน ๑๗๙,๖๓๐ ล้านบาท ลดลง   
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๒๘.๕ และ ๗๑.๕ ตามล าดับ 
                    ๒.๔ การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ได้แก่ การน าเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องมือกล มีมูลค่า 
๑,๐๕๒.๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑๗.๔ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 
(ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า ๖,๔๐๐.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๕.๒ จากการน าเข้าอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เคมีภัณฑ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ รวมถึงผ้าผืนด้ายและเส้นใยที่ลดลง 
                    ๒.๕ การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีปริมาณทั้งหมดจ านวน ๑๐,๑๙๑.๘ ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง 
เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ร้อยละ ๐.๙ (๑๐,๑๐๐.๙ ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง) โดยกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางมีปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ส่วนกิจการขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมา 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งผู้ริเริ่มธุรกิจ (Start-ups) ที่คิดค้นนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระดับระหว่างประเทศ เช่น Venture Capitals และ Angels 
Network ส าหรับใช้ในการขยายขีดความสามารถในการผลิตเพื่อรองรับตลาดโลกใน ๔ สาขา ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ของเสียเป็นพลังงานและพลังงานหมุนเวียน โดยแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
ในโครงการจะใช้รูปแบบ (model) ของ Cleantech Open ใน Silicon Valley สหรัฐอเมริกา 
                    ๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารโครงการ 
GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาต ิ
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศด าเนินการออกหนังสือมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ให้อธิบดี
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นผูล้งนามในร่างเอกสารโครงการดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเร่งด าเนินการเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียโอกาส      
ในการพัฒนาและสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด และเป็นการแสดงเจตจ านงของประเทศไทยในการให้ความร่วมมือ
เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวางแผนในการด าเนินการต่อยอดและขยายผลการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมให้กับ SMEs หรือ Start-ups อื่น ๆ ในประเทศต่อไปในอนาคต การตรวจสอบความถูกต้องของค าแปล
ในหัวข้อ "บริบทของกฎหมาย" ในร่างโครงการฯ ฉบับภาษาไทยที่ยังไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษ และการให้ความส าคัญกับ   
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจและมีความพร้อม
สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อน าไปสู่การขยายผลโครงการในอนาคต  ไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไป  
                ๓. ส าหรับงบประมาณให้ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบเงินสด 
(in kind) ที่ประเทศไทยต้องร่วมสมทบงบด าเนินการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้รับ
จัดสรรไว้แล้ว และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ ๆ ไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๔. หากมีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยค าในร่างเอกสารโครงการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการปรับเปลี่ยนได้   
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับแก้ไข)           
พ.ศ. ๒๕๕๘  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเพิ่ม 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                             (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

“รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับการบริหารราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นรองประธานกรรมการ และเปลี่ยน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จากเดิม “รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย” เป็น “ผู้แทน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย” ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการด าเนินการภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการ ดังนี้ 
             ๑. ขออนุมัติงบประมาณหรืองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรี      
ที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาให้เกิดความสอดคล้อง เช่ือมโยง และไม่เกิด
ความซ้ าซ้อนกับแผนงานภายใต้โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่น ๆ เช่น โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
                ๒. จัดท ารายละเอียดการด าเนินโครงการที่ระบุเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้ง
งบประมาณเสนอคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพิจารณาในรายละเอียด และรายงานผลความก้าวหน้า     
ในการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 
                ๓. รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐให้มีการเช่ือมต่อ
ข้อมูลกันและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก โดยค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย และมีหน่วยงานบริหาร
โครงการ เพื่อไม่ให้การด าเนินงานไปซ้ าซ้อนกับโครงข่ายที่มีอยู่แล้ว และความซ้ าซ้อนกันของภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) การเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน โดยส ารวจพื้นที่
ด าเนินการไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน การพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ รูปแบบการบริหาร
จัดการ การวางแผนการดูแลบ ารุงรักษา การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน รวมทั้งการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความพร้อมของ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของการด าเนินโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมอบหมายให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศในภูมิภาค เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
                ๔. ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณ
จากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี) 
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                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
     
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ (กนศ.) เพื่อมิให้อ านาจหน้าที่ของ กนศ. ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.) ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และท่าทีในการเจรจาด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของ 
กนศ. ให้สอดคล้องกับการด าเนินการของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และควรจัดให้มีการประชุม กนศ. 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศมียุทธศาสตร์และทิศทางที่ชัดเจน นอกจากน้ี ควรมีการเช่ือมโยง
และบูรณาการข้อมูลและการด าเนินการระหว่าง กนศ. และ พกค. รวมทั้งคณะกรรมการอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณาก าหนด
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. อนุมัติให้ยกเลิกคณะท างานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การลงนามสัญญาซ้ือขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน       
โดยเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายข้าวฤดูการผลิตใหม่ปริมาณ    
๑ ล้านตัน (สัญญาฉบับใหม่) กับบริษัท COFCO Corporation ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมแมนดาริน        
โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ สัญญาซื้อขายข้าวฯ มีก าหนดส่งมอบข้าวเป็นรายงวดเฉลี่ยเดือนละ ๑ แสนตัน โดยราคาซื้อขาย
จะเจรจาต่อรองตามราคาตลาดโลกขณะส่งมอบในแต่ละงวด ซึ่งจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๙ และจะเสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๙ 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับเมียนมา คร้ังท่ี ๗  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบร่างองค์ประกอบผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission : JTC) 
ไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๗ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าส าหรับการหารือกับเมียนมาที่ฝ่ายไทยประสงค์
จะผลักดัน ได้แก่ (๑) การตั้งเป้าหมายการค้าสองฝ่าย (๒) ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน (๓) ความร่วมมือด้านการส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน (๔) ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร (๕) ความร่วมมือในการเช่ือมโยงระหว่างกัน 
(๖) ความร่วมมือด้านการเงินและการธนาคาร (๗) ความร่วมมือเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๘) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และ 
(๙) ความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และอื่น ๆ และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือ
ส าหรับการประชุม JTC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๗ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรให้ผลักดัน
เพิ่มเติมในเรื่องการเพิ่มใบอนุญาตให้แก่ธนาคารพาณิชย์ไทยในเมียนมาเพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทย
ในการท าธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาได้มากข้ึน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๗ 

                ๓. หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ข้อ ๒ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับเมียนมา โดยไม่มีการจัดท าเป็น
ความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ 
ระหว่างประเทศ) 
                ๔. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ทางการค้าไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๗ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-อินโดนีเซีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-อินโดนีเซีย และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของ
ไทยและอินโดนีเซีย โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการหารือเพื่อจัดท าร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศฉบับใหม่ การขยายสิทธิ
ความจุความถี่ส าหรับเที่ยวบินผู้โดยสารผสมสินค้าของสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๓ และ ๔ การคงจ านวนความจุความถี่ของ
สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี ๕ และการเพิ่มข้อบทเกี่ยวกับการใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกันกับประเทศท่ีสาม 
                ๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระส าคัญ 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ขอความเห็นชอบในการประกาศพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area : CCA) ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศพื้นที่บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 
ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area : CCA) ณ จุดผ่านแดน
มุกดาหาร จ านวน ๖๓ ไร่ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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                        (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
      
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนนุการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  
ไม่มมีติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายดา้นนี้ 
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                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

 ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙    
เร่ือง   รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
 ๑. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพลังงาน สิ่งแวดล้อมชุมชน 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ภาวะมลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ดินและป่าไม้ 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พลังงาน ภาวะมลพิษ และการแปรปรวนของสภาพอากาศ 
 ๒. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมประเด็นพิเศษ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง ได้แก่ ภัยแล้งกับความมั่นคงด้านน้ า อาหารและ
พลังงาน การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้ ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย และการใช้พลังงานหมุนเวียน 
 ๓. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ และข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ 
 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
      คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... มีสาระส าคัญเป็นการขยาย
วงเงินกู้ยืมที่สามารถด าเนินการได้ต่อครั้ง และเพิ่มอ านาจในการออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน รวมทั้งก าหนดให้
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการมีอ านาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อ านวยการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขให้ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้อ านวยการโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อให้สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่กระทบต่อองค์ประกอบและ    
องค์ประชุมของคณะกรรมการ แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเสนอขอเพิ่มอ านาจการด าเนินงานในร่างมาตรา ๗ (๘) 
โดยก าหนดให้ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนนั้น ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง การพิจารณาวงเงินให้มีความเหมาะสม
กับภารกิจหน้าที่ ตามกฎหมายที่จะต้องใช้เงินในการส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดสภาพคล่อง ค านึงถึงต้นทุนทางการเงินที่จะเกิดขึ้น
จากการลงทุนด้วยการออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใด โดยยึดประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญด้วย และการขยายวงเงิน
กู้ยืมเงินท่ีหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ต่อครั้งน้ัน ควรก าหนดวงเงินท้ังหมดที่สามารถด าเนินการได้ โดยยึดหลักการด้านการเงิน
การบัญชี รวมทั้งรัฐบาลควรสนับสนุนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีบทบาทเป็นผู้น าในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาว เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙    
เร่ือง สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ คร้ังท่ี ๗  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี  ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
  ๑. สถานการณ์น้ า ณ วันที ่๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เช่น อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จ านวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้ า
รวม ๔๐,๐๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๗ ของปริมาตรน้ ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ าใช้การได้ ๑๖,๕๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของปริมาตรน้ าใช้การทั้งหมด 
 ๒. การจัดสรรน้ า ช่วงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง
ทัง้ประเทศ ใช้น้ าไปแล้ว ๑,๐๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙ ของแผนการจัดสรรน้ า ส่วนในลุ่มน้ าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล 
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้ าจากแม่กลอง) ใช้น้ าไปแล้ว ๘๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘ ของแผนการจัดสรรน้ า คิดเป็นระบายน้ าเฉลี่ยวันละ ๑๕.๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๓. การบริหารจัดการน้ าและอาคารชลประทานในลุ่มน้ าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ก าหนดแผนการระบายน้ าจากเขื่อน จ านวน ๖ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน 
เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ เขื่อนนเรศวร และเขื่อนเจ้าพระยา เฉลี่ยวันละ ๑๕.๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ พื้นที่ปลูกข้าวนาปี 
ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ ไม่ปลูก ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยในพื้นที่ท่ีปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ แบ่งเป็น เก็บเกี่ยวแล้ว 
๖.๐๘ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๓๐ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑.๗๕ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๐.๗๖ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๙๙ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
เสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จ านวน 
๑.๕๘ ล้านไร่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ คร้ังท่ี ๘ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี  ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
  ๑. สถานการณ์น้ า ณ วันที ่๗ มกราคม ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จ านวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้ า
รวม ๓๙,๔๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ของปริมาตรน้ ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ าใช้การได้ ๑๕,๙๐๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของปริมาตรน้ าใช้การทั้งหมด 
 ๒. การจัดสรรน้ า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๗ มกราคม ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ใช้น้ าไปแล้ว ๑,๗๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของแผนการจัดสรรน้ า ส่วนในลุ่มน้ าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล 
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ และผันน้ าจากแม่กลอง) ใช้น้ าไปแล้ว ๑,๐๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๓๖ ของแผนการจัดสรรน้ า คิดเป็นระบายน้ าเฉลี่ยวันละ ๑๕.๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๓. การบริหารจัดการน้ าและอาคารชลประทานในลุ่มน้ าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ช่วงวันที่ ๕-๑๐ 
มกราคม ๒๕๕๙ ก าหนดแผนการระบายน้ าจากเขื่อน จ านวน ๖ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน 
เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ เขื่อนนเรศวร และเขื่อนเจ้าพระยา เฉลี่ยวันละ ๑๗.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา ณ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๙ พื้นท่ีปลูกข้าวนาปี 
ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ ไม่ปลูก ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยในพื้นที่ท่ีปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ แบ่งเป็น เก็บเกี่ยวแล้ว 
๖.๒๒ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๑๖ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑.๗๕ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๐๖ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๖๙ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
เสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และพืน้ท่ีปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จ านวน 
๑.๖๖ ล้านไร่ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ คร้ังท่ี ๙ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   ๑. สถานการณ์น้ า ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จ านวน ๓๓ แห่ง มีปริมาณน้ า
รวม ๓๘,๙๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของปริมาตรน้ ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ าใช้การได้ ๑๕,๔๙๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของปริมาตรน้ าใช้การทั้งหมด 
   ๒. การจัดสรรน้ า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ใช้น้ าไปแล้ว ๒,๓๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของแผนการจัดสรรน้ า ส่วนในลุ่มน้ าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล 
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ และผันน้ าจากแม่กลอง) ใช้น้ าไปแล้ว ๑,๑๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐ ของแผนการจัดสรรน้ า คิดเป็นระบายน้ าเฉลี่ยวันละ ๑๕.๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
   ๓. การบริหารจัดการน้ าและอาคารชลประทานในลุ่มน้ าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ 
มกราคม ๒๕๕๙ ก าหนดแผนการระบายน้ าจากเขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
เฉลี่ยวันละ ๑๕.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
   ๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ พื้นที่ปลูกข้าวนาปี 
ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ ไม่ปลูก ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยในพื้นที่ที่ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ แบ่งเป็นเก็บเกี่ยวแล้ว 
๖.๓๐ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๐๘ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑.๗๕ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๒๔ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๕๑ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
เสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จ านวน 
๑.๗๕ ล้านไร่ 
   

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกัน ในการร้ือถอนสิ่งติดต้ังที่ใช้ในกิจการ 

ปิโตรเลียม พ.ศ. …. 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกัน ในการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง
ทีใ่ช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาให้ผู้รับสัมปทานยื่นแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน และการวางหลักประกันการรื้อถอน
สิ่งติดตั้งท่ีใช้ในกิจการปิโตรเลียม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. .... 

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ .ศ. ....            
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมการปนเปื้อนในดิน
และน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙    
เร่ือง ข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพ่ือสนับสนุนการลด

ก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness : PMR) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

          ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
                     ๑.๑ เห็นชอบร่างหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านกลไกตลาดเพี่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness : PMR) มีสาระส าคัญเป็นไปตามข้อก าหนด



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

และเงื่อนไขมาตรฐานของการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของธนาคารโลก ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) (อบก.) เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการฯ ได้พิจารณาขอบเขตในการด าเนินกิจกรรมแล้วว่าอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และ
วัตถุประสงค์ที่จะสามารถด าเนินการได้ โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินสนับสนุนในการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากลไก
ตลาดภายในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจก  
 ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ออกหนังสือมอบอ านาจให้ กะทรวงการคลัง โดยนางสาว
สุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือข้อตกลง      
รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  
                ๒.  ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่ากระทรวงการคลังและ อบก. ต้อง
ระมัดระวังมิให้ข้อตกลงฉบับนี้ส่งผลให้เกิดข้อผูกพันให้ประเทศไทยต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต รวมทั้งความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงบประมาณ เกี่ยวกับการพิจารณาในรายละเอียด
ของโครงการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ อบก. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ การพิจารณากลไกตลาดที่สามารถกระตุ้นการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างรอบคอบ การซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตที่เกิดจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก การระบุถึงเรื่อง    การเปิดเผยข้อมูลให้กับธนาคารโลกให้ชัดเจนในข้อตกลงฯ 
ว่ามีรายละเอียดถึงเรื่องใดบ้าง และเห็นควรให้ อบก. ในฐานะหน่วยงานบริหารโครงการ ด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
แผนงานโครงการ และเง่ือนไขตามมาตรฐานของธนาคารโลก รวมทั้งจะต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกับภารกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ไว้แล้ว ตลอดจนด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙    
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่น 
และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ และให้กระทรวงมหาดไทย
สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

 ๒. ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงบประมาณ กระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการก าหนดบทนิยามในการจัดท า
แผนงานโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ครอบคลุมและชัดเจนว่าให้หมายรวมถึงการจัดท าแผนฯ ในลักษณะบูรณาการ    
เชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งการเก็บ ขนและก าจัด และครอบคลุมถึง
ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดประเภทชุมชนทุกประเภท ซึ่งควรรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนด้วย 
การให้กระทรวงสาธารณสุขยังคงเป็นผู้ควบคุมดูแลในเรื่องการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเช่นเดิม และข้อสังเกตในส่วนของบทบัญญัติ
ในมาตรา ๓๔/๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติฯ ไม่บัญญัติให้ยกเว้นการใช้บังคับกับการจัดการของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน อาจท าให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่ซ้ าซ้อนกันเป็นภาระแก่ประชาชนที่อยู่ ในบังคับกฎหมายดังกล่าว ไปประกอบ        
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
              ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ เห็นชอบในหลักการให้มีการด าเนินโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพราะจะช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ระยะเร่งด่วนภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยเป็นโครงการน าร่องรูปแบบการจัดการ (Model L) ส าหรับรองรับปริมาณขยะมูลฝอยขนาด ๓๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป  



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

                     ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีรับความเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปด าเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป ดังนี้ (๑) เร่งประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ในการยื่นค าร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้า (๒) ประสานกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในรายละเอียดความเป็นไปได้ 
และสิทธิประโยชน์ที่คาดว่าเอกชนจะได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (๓) จัดท าแผนการลดปริมาณและการคัดแยกขยะมูลฝอย   
จากแหล่งก าเนิดควบคู่ไปพร้อมกับการด าเนินโครงการฯ  (๔) ให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างและเดินระบบผลิต
ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด 
(๕) เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พิจารณาเรื่องค่าลงทุนและเทคโนโลยีของโครงการฯ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น รวมทั้งผลประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับ
จากการส่งเสริมการลงทุน  
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง 
การคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
เกี่ยวกับการวางแผนการก าจัดขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือและกากเถ้า แผนการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการฯ กรณีที่โครงการฯ   
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ การพิจารณาน าอัตราค่าก าจัดขยะมูลฝอยเป็นปัจจัยในการพิจารณาข้อเสนอ
ของเอกชน การคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนและขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ออกตั้งแต่ต้นทางจากบ้านเรือน ชุมชน และ
ร้านค้าพาณิชย์ต่าง ๆ แผนบริหารระบบและแผนส ารองด้านงบประมาณรองรับในกรณีที่ไม่มีการประกาศอัตราการรับซื้อไฟฟ้า   
แบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ การพิจารณา
ความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการบริหารจัดการโครงการฯ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้กระทรวงคมนาคมประสานสายการบิน
และร้านค้าปลอดภาษีต่าง ๆ เพื่อน าสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปจ าหน่ายเพื่อเป็นการขยายตลาดนั้น ให้กระทรวง
คมนาคมเร่งด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง เช่น แจกแผ่นพับโฆษณาสินค้า OTOP 
ในท่าอากาศยานและบนเที่ยวบิน พร้อมท้ังจัดระบบการสั่งซื้อและรับสินค้าที่สะดวกโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้โดยสาร เช่น ให้สามารถ
สั่งซื้อสินค้าบนเที่ยวบินและรับสินค้าได้ ณ ท่าอากาศยานปลายทาง หรือบริการส่งสินค้าถึงบ้าน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการและประเด็นภารกิจส าคัญส าหรับส่งต่อรัฐบาลต่อไป ตามกรอบระยะเวลา 
(Roadmap) การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ และต่อมานายกรัฐมนตรี     
ได้เร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดส่งแผนฯ ให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีต่อไป (ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
                    ๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการที่ยังไม่ได้จัดส่งแผนฯ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
เร่งจัดส่งแผนฯ ให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนฯ ทุก ๓ เดือน ส่งให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีรวบรวมน าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรีมีมติว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘     
ให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการขุดลอก
คลองทั่วประเทศ โดยเฉพาะการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดให้มีกลไกเพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาขยะให้เป็นเอกภาพ นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน เช่น คิดค้นเครื่องรับซื้อและคัดแยกขยะส าหรับวางให้บริการในชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนน าขยะไปขาย
ผ่านเครื่องดังกล่าว เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประกอบกิจการ     
ในอุตสาหกรรมที่สามารถใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตยางมะตอย เป็นต้น 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักรวบรวมข้อเสนอและความต้องการของทุกส่วนราชการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางการวิจัยและพัฒนาในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
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                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

และให้มีผลงานวิจัยท่ีเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ ค านึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และให้จัดท าฐานข้อมูล
จ านวนผู้ที่จบการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชาเพื่อใช้ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณบุคลากร   
ด้านการวิจัยและพัฒนาในภาพรวมของประเทศด้วย 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเฉพาะตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
เช่น ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวันส าหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการในการท าธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานส าหรับข้าราชการในการด าเนินงานภาคราชการ ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชนหรือผู้ใช้แรงงาน
ในด้านต่าง ๆ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดท า application การสอนภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐานตามกลุ่มเป้าหมายข้างต้นด้วย 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้บริการศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ส าหรับประชาชน (Government Access Channels : G-Channel) ว่ามีประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้บริการมากน้อยเพียงใด 
รวมทั้งมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการอย่างไร โดยให้น าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๔ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ร่วมกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี จัดท าชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
การด าเนินนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร 
(Infographics) ที่เข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบที่ทันสมัย และดึงดูดความสนใจ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และความเช่ือมโยง
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ความมั่นคง การต่างประเทศ กฎหมาย การปฏิรูปประเทศเป็นส าคัญ เพื่อให้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวในการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐในระดับพื้นที่ต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้รายงานผล     
ความคืบหน้าการด าเนินการต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
                    ๒.๕ ให้ทุกส่วนราชการที่ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานต่าง ๆ 
ศึกษาข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งค านึงถึงความสอดคล้องกับแนวทาง     
การด าเนินงานของรัฐบาล แนวทางการปฏิรูป ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และหาก
เรื่องใดคณะรัฐมนตรีได้มีมติหรือนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการแล้วให้น าไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเกี่ยวกับด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี ้
                ๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อจัดตั้งเครือข่าย      
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ เช่น อาสาสมัครของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พัฒนากร ครูอาจารย์ ปราชญ์ชาวบ้าน
ซึ่งเป็นบุคคลที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชนและได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
ซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการร่วมขับเคลื่อนกลไกประชารัฐในพื้นที่และช่วยสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอ่ืนในพ้ืนท่ีด้วย 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการ         
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนงานเพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่
เป็นผู้น าในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป โดยในการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ช้างเผือก) ในสาขาต่าง ๆ เช่น 
นักเรียนรุ่นใหม่ เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้คัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
                ๓. ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคนรุ่นใหม่ในลักษณะที่เป็นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม  
การเดินป่า กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวให้ค านึงถึงความสอดคล้องเช่ือมโยงกันระหว่างกิจกรรม และความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี รวมทั้งให้น ากลไกประชารัฐมาใช้          
ในการด าเนินการด้วย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

                ๔. ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 
และทุกส่วนราชการที่จะจัดท าโครงการในลักษณะที่เป็นการให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) 
ทั้งในและต่างประเทศร่วมกันบูรณาการการจัดสรรทุนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน 
เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ครู นักวิจัย ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น โดยให้จัดสัดส่วนทุนให้เหมาะสมระหว่าง
ทุนการศึกษาปกติและทุนการศึกษาพิเศษท่ีก าหนดให้ผู้ได้รับทุนเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องเข้ารับราชการกลับไปท างานในภูมิล าเนา 
หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือนักวิจัย 
                ๕. ให้กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทวงศึกษาธิการ จัดท าแผนงานเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ เช่น ผู้ที่มีฐานะยากจน เด็กก าพร้า       
ที่ถูกทอดทิ้ง ทั้งด้านชีวิตและความเป็นอยู่และการศึกษา รวมทั้งให้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ได้พัฒนาให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ 
และคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างและสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กด้อยโอกาสอื่น ๆ ต่อไป 
                ๖. ให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกฎหมายงบประมาณเพื่อให้มีลักษณะเป็นการบูรณาการ 
งบประมาณระหว่างหน่วยงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานและภารกิจที่เป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่ซ้ าซ้อน มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
                ๗. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช.)      
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดค้นเครื่องมือที่สนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในการติดตามตัวผู้ที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ (Electronic Monitoring : EM) และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือ 
เกษตรกร เช่น เครื่องรีดยางพาราแผ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการน าเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   

         เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี และการปรับปรุง      
งานประชาสัมพันธ์ของทางราชการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่านายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการปรับปรุง
งานประชาสัมพันธ์ของทางราชการ ประกอบด้วย (๑) มาตรการแก้ไข ซึ่งให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และ      
(๒) มาตรการเสริม [ตามหนังสือส านักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ สพล (ลร ๖) ๑๘๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๘] และตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้ก าหนดแนวทางการประชุม การแถลงข่าว และ  
การปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๑ ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๙)  
                ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี โฆษกกระทรวง โฆษกหน่วยงาน โฆษกกลุ่มงาน และโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
                     ๒.๑ ในการด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ในปี ๒๕๕๙ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช้ีแจงความก้าวหน้า
การด าเนินการทุกสัปดาห์ โดยมุ่งเน้นเรื่อง (๑) งานบริหารราชการปกติที่มุ่งเน้นการบูรณาการและการน าไปสู่การปฏิบัติ (๒) งานตาม
นโยบายเร่งด่วนและที่รัฐบาลให้ความส าคัญ เช่น การดูแลช่วยเหลือเกษตรกร การบริหารจัดการน้ า การท าการประมง การจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ การค้าและอุตสาหกรรม ประชาคมอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (๓) งานท่ีเป็นผลส าเร็จ
ที่ด าเนินการร่วมกับประชาชน เช่น ตลาดชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช การใช้กลไกประชารัฐ ทั้งนี้ ในการช้ีแจงดังกล่าว
ให้จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ให้สื่อมวลชนด้วย  
                     ๒.๒ ในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกหน่วยงาน โฆษกกลุ่มงาน และโฆษก
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เสนอ ให้โฆษกค านึงถึงการลดความขัดแย้งในเรื่อง     
ที่ไม่จ าเป็น และให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย 
                ๓. ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) แจ้งแนวทางการท างานของรัฐบาลดังกล่าว
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทราบด้วย 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
         เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีให้ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานการด าเนินงานด้านความมั่นคงโดยเน้นความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย โดยมีการบูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งฝ่ายทหาร 
ต ารวจ และฝ่ายปกครอง (กระทรวงมหาดไทย) ในการลงพื้นที่ร่วมกัน และการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย และการช้ีแจง   
ท าความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนน้ าในหลายพื้นที่ รวมทั้งการด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
                    ๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ด้านการท่องเที่ยว จะด าเนินการเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น รวมทั้ง      
ให้กรุงเทพมหานครกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับที่ ๑ ของโลก และด้านการกีฬา มีการแบ่งกิจกรรมกีฬาเป็นคลัสเตอร์ (Cluster) 
ต่าง ๆ และมีแผนการตั้งมหาวิทยาลัยกีฬา 
                    ๑.๓ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) รายงานการขับเคลื่อนและบริหารราชการแผ่นดิน     
ในปัจจุบันควรเร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้ง      
การส่งเสริมด้านอาชีวศึกษาเพื่อผลักดันในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่ท างานได้ตรงตามสายงานและความต้องการของประเทศ 
                    ๑.๔ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานการด าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
งานในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงาน งานในความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ     
งานในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
                    ๑.๕ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รายงานภารกิจของฝ่ายเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาอัตรา
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ 
                    ๑.๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รายงานเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่   
ปี ๒๕๕๙ ได้แก่ การสร้างวินัยในการขับข่ี การบังคับใช้กฎหมาย และสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๙ 
                    ๑.๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่าจะเดินทางไปนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในช่วง   
วันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ในฐานะตัวแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อไปรับมอบต าแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ (G-77) และได้รับแจ้ง   
จากผู้จัดการประชุมเศรษฐกิจประจ าปี หรือ World Economic Forum ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ว่า     
ขอเชิญให้นายกรัฐมนตรีไปกล่าวปาฐกถาพิเศษ (Special address) ในเวทีการประชุมฯ จากเดิมที่ก าหนดให้นายกรัฐมนตรี    
กล่าวปาฐกถาร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย รวมทั้งได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากทางการสหรัฐอเมริกาว่า ขอเลื่อนก าหนด      
การส่งรายงานประจ าปีเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ของแต่ละประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบ     
การจัดท ารายงาน Trafficking in Persons (TIP) ของสหรัฐอเมริกา ในปี ๒๕๕๙ เร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
(เวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา) 
                    ๑.๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศในปี ๒๕๕๙ 
จะต่อยอดแนวคิด ๑๒ เมืองต้องห้าม ... พลาด สู่โครงการ ๑๒ เมืองต้องห้าม ... พลาด PLUS โดยเช่ือมโยงนักท่องเที่ยวสู่เมืองรอง 
เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในท้องถิ่น รวมไปถึงชุมชนและภาคการเกษตร 
                    ๑.๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รายงานการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ได้แก่ 
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) การปราบปราม
ยาเสพติด และการแก้ไขปัญหาทุจริต 
                ๒. มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงบูรณาการการท างาน   
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยให้มีการสร้างการรับรู้และด าเนินกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน
ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

                 ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับวินัยในการขับขี่ปลอดภัยให้แก่เยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน
อย่างท่ัวถึงด้วย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
         เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงาน ดังนี้     
                ๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาประมงไทยผิดกฎหมาย 
จากการตรวจสอบการกระท าประมงผิดกฎหมายของไทยเมื่อเดือนเมษายนและตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ การเสนอร่างกฎหมายและใช้เอกสารส าคัญ การพัฒนาระบบติดตาม ควบคุม และ
เฝ้าระวัง การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การตรวจเรือประมงที่ท าประมงนอกน่านน้ า การบังคับ
การใช้กฎหมายในทะเล ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ การช่วยเหลือผู้ประกอบการและ
ชาวประมง รวมทั้งความพร้อมในการเตรียมการรองรับการตรวจติดตามความคืบหน้าของคณะผู้แทนสหภาพยุโรป 
                    ๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดท าแนวทาง   
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙-๒๕๗๙ (๒๐ ปี) และการวางรากฐานในห้วง
ระยะเวลา ๑๐ ปี ในด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 
                    ๑.๓ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รายงานการด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล   
ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศจากภายใน ซึ่งได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะด าเนินการเสนอโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว จ านวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในชนบท (๒) โครงการ ๑ ต าบล 
๑ SMEs เกษตร (๓) โครงการลงทุนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น และ (๔) โครงการตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตร 
                    ๑.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ วงเงินลงทุน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อยกระดับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม ๗๐,๐๐๐ หมู่บ้านทั่วประเทศ 
(๒) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ยกระดับการเช่ือมต่อระหว่างประเทศ 
ส าหรับการเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อระดับภูมิภาค วงเงินลงทุน ๕,๐๐๐ ล้านบาท) และ (๓) แผนงานเร่งด่วนจากงบประมาณ 
๓,๗๐๐ ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะได้น ารายละเอียด
แผนงานโครงการตามข้อ (๑) และ (๒) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
                ๒. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานการประเมินหน่วยงานและผู้บริหารแบบใหม่    
ซึ่งผ่านการประชุมร่วมกับส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับความมุ่งหมายของการประเมิน ผู้ถูกประเมิน ตัวช้ีวัด ผู้ประเมิน 
ระบบประเมิน รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมิน และให้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประเมินหน่วยงาน ให้พิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ งานตามนโยบายของรัฐบาล และงานบูรณาการ ทั้งนี้ ในการประเมินหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายตามภารกิจพิเศษ ให้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่น 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   

         เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) 
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รายงาน ดังนี ้
                    ๑.๑ ความคืบหน้าเกี่ยวกับความมั่นคงและการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
รายงาน 
                          ๑.๑.๑ ความก้าวหน้าในการแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมาย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับ (๑) การด าเนินการ
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ว่า กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้เร่งรัดเพื่อด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าว และอยู่ระหว่างการออกกฎหมายล าดับรองโดยเร็วต่อไป (๒) ศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของการเฝ้าระวังการท าประมงผิดกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

เพื่อน าไปใช้ประกอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ตรวจสอบพบว่ามีการท าประมงนอกน่านน้ าในเขตมหาสมุทรอินเดีย 
และจะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ได้เร่งรัดหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวท้ังระบบด้วยแล้ว 
                           ๑.๑.๒ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการจัดท า 
Application Home Guard โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการประชาชนในการแจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส ผ่านระบบโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่แบบ Smartphone ซึ่งสามารถส่งหลักฐานที่เป็นรูปถ่าย วีดิโอ พร้อมระบุพื้นที่เพื่อแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ในสถานีต ารวจ     
ที่ใกล้ที่สุดหรือสถานีที่ต้องการได้ ท้ังนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ขยายการให้บริการรองรับประชาชนได้ทั่วประเทศ โดยประชาชน
ทั่วไปสามารถติดตั้ง (download) Application ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.homeguard.in.th 
                    ๑.๒ ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) 
                         ๑.๒.๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) รายงานว่า ในฐานะก ากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาค เขต ๖ กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ โดยได้ติดตามและรับทราบปัญหาต่าง ๆ 
ในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลพบว่า มีการเบิกจ่ายเงินช้ามาก เนื่องจากมีโครงการ
จ านวนมาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในกฎหมายและระเบียบในการเบิกจ่ายเงินในแต่ละพื้นที่มีจ านวนไม่เพียงพอ 
ท าให้การด าเนินการล่าช้า 
                          ๑.๒.๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ได้มีการติดตามความคืบหน้าและแก้ปัญหา
ความล่าช้าต่าง ๆ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาติดตามในเรื่องการก าหนดราคากลางหรือการเบิกจ่ายที่ล้าช้าในลักษณะ   
คอขวด นอกจากจัดเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว ก็ยังได้รับความร่วมมือจากกรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณ    
ในการลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ คาดว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์น่าจะมีการเบิกจ่ายได้ถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และได้ประสานงาน
และติดตามความคืบหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น VDO Conference Application Line เพื่อเร่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการเบิกจ่ายต่อไป 
                    ๑.๓ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านพลังงาน 
                          ๑.๓.๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า ได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย และองค์กรพัฒนาเอกชน เกี่ยวกับประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 
และประเด็นที่ยังมีข้อขัดแย้งในสังคม ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการเพิ่ม
หลักการในร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
การจัดตั้งบรรษัทน้ ามันแห่งชาติ การจัดเก็บค่าภาคหลวงและการจัดเก็บภาษี และการด าเนินการเกี่ยวกับด้านปิโตรเลียม รวมทั้ง
พิจารณาแนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตให้เหมาะสม  
                          ๑.๓.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รายงานว่า กรณีที่รัฐจะเป็นผู้ลงทุนส ารวจปิโตรเลียม และจ้าง
เอกชนด าเนินการต่อนั้น ยังมีประเด็นด้านงบประมาณเนื่องจากรัฐต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้น 
จะได้มีการพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่ง 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ      
ในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจ้างบุคลากรที่มีความรู้เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณจากข้าราชการที่เกษียณอายุราชการที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนี้ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้การเบิกจ่ายตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่าง ๆ ของ
รัฐบาล เช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวมากขึ้น 
 
มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   

         เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ (คร้ังท่ี ๙)     
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร 

(เกียกกาย) ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๙) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
           ๑. ผลงานสะสมที่ท าได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๑ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๘๒.๔๐ 
           ๒. การส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง ส่งมอบแล้ว ๑๐๒-๓-๗๖ ไร่ (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕) โดยส่งมอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เหลือพ้ืนท่ียังไม่ได้ส่งมอบ ๒๐-๐-๘๐ ไร่ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

           ๓. การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ได้ขนย้ายดินออกจากพื้นที่แล้ว ๙๙๗,๘๑๘ ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณดิน
ส่วนท่ีเหลือท่ียังไม่ได้ขุดและขนย้ายออก ประมาณ ๓๓,๓๒๑ ลูกบาศก์เมตร  
           ๔. ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง
ตามที่ได้รับอนมุัติ ปัญหากรณีชาวบ้านปลูกบ้านรุกล้ าเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภา บริเวณก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ าเจ้าพระยา
เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ า และปริมาณดินที่เหลือในพื้นที่ก่อสร้างที่มากกว่าปริมาณจากการค านวณ จ านวน ๓๓,๓๒๑ 
ลูกบาศก์เมตร ยังไม่มีการบริหารจัดการท าให้กระทบกับงานก่อสร้างฐานรากส่วนที่เหลือ รวมทั้งงานก่อสร้างในส่วนต่อเนื่องอื่น ๆ ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (คร้ังท่ี ๑๐) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร 

(เกียกกาย) ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๑๐) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. ผลงานสะสมที่ท าได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๑ 
                   ๒. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันยังไม่มีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม ส่งมอบแล้ว ๑๐๒-๓-๗๖ ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๕) โดยส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างอาคารทั้งหมดตั้งแต่วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เหลือพ้ืนท่ียังไม่ได้ส่งมอบ ๒๐-๐-๘๐ ไร่ 
                   ๓. การขนย้ายดินออกจากพ้ืนที่ก่อสร้าง ปริมาณดินทั้งหมด ๑,๐๓๒,๘๑๘ ลูกบาศก์เมตร ยังเหลือดินในพื้นที่ที่ยัง
ไม่ได้ขุดและต้องขนย้ายออกอีก (เพิ่มเติมจากปริมาณที่ได้ค านวณไว้) ประมาณ ๓๕,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้เริ่มขนย้ายเมื่อวันที่ 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันด าเนินการขนย้ายไปแล้ว ๖,๐๖๙ ลูกบาศก์เมตร  
                   ๔. ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง
ตามที่ได้รับอนุมัติ และปัญหากรณีชาวบ้านปลูกบ้านรุกล้ าเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภา บริเวณก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ า
เจ้าพระยาเป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ า  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   

         เร่ือง  รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามประเด็นเร่ืองส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามประเด็นเรื่องส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

 ๑. เรื่องที่เป็นหลักการ ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในภาพรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓๑๘,๕๒๗.๙๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๒๗ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๓๔๑,๕๐๑.๖๐ ล้านบาท) และการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ 
ได้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งการน าเอกสารการสอบราคา ประกวด
ราคา ฯลฯ ประกาศเชิญชวนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 

 ๒. เรื่องที่เป็นประเด็น/โครงการส าคัญเร่งด่วน ได้แก่  
๒.๑ การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)   

ได้ก าหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และจัดท าแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)  
๒.๒ การจัดหาที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกร ได้จัดท าโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์   

เทิดไท้องค์ราชันย์” และโครงการ “มอบโฉนดที่ดิน ๖๐ พรรษา ๖๐ ร้อยแปลง” รวมทั้งโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ทีด่ินสาธารณประโยชน์ท่ีมีการบุกรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท  

๒.๓ การจัดระเบียบสังคม ได้จัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย”    
เพื่อเป็นศูนย์กลางอ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

๒.๔ การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้บุกรุก รวมทั้งก าหนดแนวทางด าเนินการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ าล าน้ าสาธารณะ กรณีคลองลาดพร้าวและคลองสอง 
ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร เป็นต้น 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

๒.๕ การจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย ได้ด าเนินโครงการน าร่องเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดท าโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น 

๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม ได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมในส่วนกลางและจังหวัด/อ าเภอ ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด 
๘๗๘ อ าเภอทั่วประเทศ 

   ๓. เรื่องอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ได้ด าเนินการทบทวน
สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย ได้เตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘ ด าเนินโครงการบริหารจัดการน้ า เพื่อด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าและเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในฤดูร้อน ปี ๒๕๕๘ เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   

         เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่
ยานพาหนะ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
การขับขี่ยานพาหนะ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร าคาญ อันตราย 
และความเสียหายอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบ
สังคม ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   

         เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๙ เร่ือง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓  

             คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   

         เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๙ เร่ือง การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นการชั่วคราว 

                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นการช่ัวคราว สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่
ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   

         เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙ เร่ือง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ เร่ือง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ส าหรับการประกอบกิจการ
บางประเภท 

           คณะรัฐมนตรีมมีติรับทราบค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ ดังนี ้
 ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

        ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
ส าหรับการประกอบกิจการบางประเภท สั่ง ณ วันท่ี ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙             

 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

         มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
         เร่ือง  การรับโอนภารกิจการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
สามารถเบิกเงินคงคลังเป็นเงินทดรองราชการเพื่อทดรองจ่ายในการแก้ไขปัญหา และด าเนินการช่วยเหลือเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าแก่ประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติจากภัยพิบัติต่างๆ ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว รวมทั้งก าหนดให้มีระบบ
การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินต่อไปได้ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จ านวน 
๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน ให้กระทรวงการคลังด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณที่ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อน หากไม่เพียงพอก็ให้ขอรับการจัดสรรจาก
งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และขอตกลงกับส านักงบประมาณตามความจ าเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป   

 ๒. ให้กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณไปพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับการจัดสรรอัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
ให้แก่กรมบัญชีกลางเพื่อรองรับภารกิจท่ีได้รับโอนมา 

   ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการให้กรมบัญชีกลางมีการเตรียมการ
รองรับภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเงินทดรองราชการ ส าหรับงบประมาณโครงการพฒันา
สารสนเทศให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และการพิจารณาของส านักงบประมาณตามความจ าเป็นเหมาะสม การให้ส านักงานตรวจสอบ
เงินแผ่นดินท าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต้นฉบับของแต่ละหน่วยงานไว้ตามเดิม  การวางระบบการบริหารจัดการ
อัตราก าลัง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน 
โดยเฉพาะข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินและพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  
รวมทั้ง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าวให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถเช่ือมโยงกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  กลไกประชารัฐ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน น้ัน จึงเห็นควรสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการท างาน บทบาท และความเช่ือมโยง 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
                    ๑.๑ ความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคม โดยทั้ง ๓ ภาคส่วนจะสนับสนุน
เชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน 
                    ๑.๒ การขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 
                          ๑.๒.๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
                          ๑.๒.๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดิน ๖ คณะ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
                          ๑.๒.๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาคประชาชน/ประชาสังคม 
                    ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนจะด าเนินการโดยทั้งกลไกระบบราชการและภาคส่วนอื่น ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
องค์กรภาคประชาชน สถาบันการเงิน หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น องค์กรและสมาคมต่าง ๆ บริษัทเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

                    ๑.๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายโดย ๑๒ คณะภาคธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยการยกระดับนวัตกรรมและ
ผลิตภาพ การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
และธุรกิจเกิดใหม่ (Start Up) การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกลุ่ม  
MICE (Meetings Incentive Conventions Expositions) การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนต่างประเทศ การพัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S Curve การปรับแก้ไขกฎหมายและกลไกภาครัฐ การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ การศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาความรู้ และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 
                    ทั้งนี้ ๑๒ คณะภาคธุรกิจนี้จะเป็นกลไกกลางเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มการจ้างงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ า และเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชนและประชาสังคมต่อไป 
                ๒. ให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายต่าง ๆ โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนตามแนวทาง      
ที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ ให้รายงานความก้าวหน้าการใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายต่าง ๆ ทุกเดือน     
โดยให้ทุกส่วนราชการส่งรายงานให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน เพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเร่ืองการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ การใช้
ยางพาราในการท าถนนหรือด้านการกีฬา และการขับเคลื่อนการท างานเพ่ือการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการเกษตร
ให้เป็นแปลงใหญ่ การใช้ยางพาราในการท าถนนหรือด้านการกีฬา และการขับเคลื่อนการท างานเพื่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 
ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. การส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ ต้องใช้เวลาในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อให้
เกษตรกรตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการด าเนินการ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการการท างานร่วมกัน 
ทั้งนี้ กขร. จะได้มีการติดตามขับเคลื่อนและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการด าเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ได้แก่      
(๑) ต้นทุนการผลิตลดลง (๒) ผลผลิตต่อหน่วยหรือไร่เพิ่มขึ้น (๓) สินค้ามีระบบมาตรฐาน/คุณภาพปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น (๔) เทคโนโลยี 
การเกษตรเปลี่ยนแปลงดีขึ้น และ (๕) มีตลาดรองรับ (PPP CSR Social Business/Enterprise) โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รายงานให้ กขร. ทราบผลการประเมินอีกครั้งในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
 ๒. การใช้ยางพาราในการท าถนนหรือด้านการกีฬา รัฐบาลจะต้องด าเนินการเพื่อลดอุปทาน (Supply)  ในการปลูกยาง
และเพิ่มอุปสงค์ (Demand) ความต้องการใช้ยางพาราให้มากขึ้น รวมทั้งขับเคลื่อนด้านการตลาด เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการติดตาม
ประเมินผลการใช้ยางพารา 

   ๓. การขับเคลื่อนการท างานเพื่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ซึ่ง กขร. ได้เร่งรัดให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ น า ๓๗ วาระการปฏิรูป ๘ วาระการพัฒนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ มาจัดท าแผนปฏิบัติการโดยจัดกลุ่มให้อยู่ภายใต้ประเด็น
การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  ผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ 

พ.ศ.๒๕๕๘ โดยภาพรวมแรงงานนอกระบบมีจ านวนลดลง ๗.๐ แสนคน (จาก ๒๒.๑ ล้านคน เป็น ๒๑.๔ ล้านคน) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๗ สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. จ านวนแรงงานนอกระบบ ในจ านวนผู้มีงานท าทั้งสิ้น ๓๘.๓ ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ ๒๑.๔ ล้านคน หรือ
ร้อยละ ๕๕.๙ และแรงงานในระบบ ๑๖.๙ ล้านคน หรือร้อยละ ๔๔.๑ 
                ๒. ระดับการศึกษาที่ส าเร็จของแรงงานนอกระบบ พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
หรือต่ ากว่าประถมศึกษา ๑๓.๔ ล้านคน หรือร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา ๖.๑ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๘.๔ 
ระดับอุดมศึกษา ๑.๘ ล้านคน หรือร้อยละ ๘.๖ และการศึกษาอ่ืนๆ ๐.๑ ล้านคน หรือร้อยละ ๐.๕ 
                ๓. การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ พบว่าแรงงานนอกระบบท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม 
๑๒.๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๕๖.๐ รองลงมาท างานอยู่ในภาคการค้าและบริการ ๗.๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๒.๙ และภาคการผลิต 
๒.๔ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๑.๑ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

                ๔. การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน มีจ านวน ๓.๕ ล้านคน จากจ านวนแรงงานนอกระบบ ๒๑.๔ ล้านคน 
โดยลักษณะของอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บเกิดจากการถูกของมีคมบาดมากท่ีสุดร้อยละ ๖๓.๔ รองลงมาเป็นพลัดตกหกล้มร้อยละ ๑๗.๔ 
การชนและกระแทกร้อยละ ๖.๕ ไฟไหม้หรือน้ าร้อนลวกร้อยละ ๕.๙ อุบัติเหตุจากยานพาหนะร้อยละ ๓.๓ ได้รับสารเคมีเป็นพิษ
ร้อยละ ๓.๐ และไฟฟ้าช็อตร้อยละ ๐.๒ 
                ๕. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ พบว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนร้อยละ ๕๑.๕ 
รองลงมาเป็นการท างานหนักร้อยละ ๑๘.๒ งานที่ท าไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่องร้อยละ ๑๘.๑ และอื่น ๆ เช่น ไม่มีสวัสดิการ    
ไม่มีวันหยุด ท างานไม่ตรงเวลาปกติ ช่ัวโมงท างานมากเกินไป และลาพักผ่อนไม่ได้ เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้รับสิทธิพิเศษ ประเภทไม่บังคับ    

เฉพาะการให้บริการทางด้านวิชาการและการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีประสงค์จะจ้างหรือให้บริการทางวิชาการหรือการวิจัยในลักษณะเป็นการจ้างท่ีปรึกษา สามารถติดต่อจ้างหรือขอใช้บริการ
จากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้โดยตรง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๓ (๔) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   

          เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๕๙ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และบัญชีสิทธิประโยชน์ฯ รวม ๓ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบ
วาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี ้
             ๑. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ) 
                ๒. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ -
ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ในท้องที่อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
                ๓. บัญชีสิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการของไทยส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๙ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และพิธีสารฯ รวม ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็น
เรื่องด่วน ดังนี ้
                ๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นการถาวร) 
                ๒. พิธีสารเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่าง
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๙ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติรวม ๓ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
                ๑. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๓. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การเสนอโครงการที่ต้องอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ในกรณีที่ส่วนราชการ
จะเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการหรือขออนุมัติด าเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี เห็นควรให้มี
การชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 
                ๑. ความสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล หรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
                ๒. การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการหารือที่ได้ข้อยุติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ทั้งในส่วนของความเหมาะสมของโครงการ ข้อกฎหมาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการด าเนินการ 
                ๓. การพิจารณางบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ โดยค านึงถึงความประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
                ๔. การก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการ และผลที่ได้จากการด าเนินการในแต่ละระยะอย่างชัดเจน เช่น      
รอบ ๑ เดือน ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน 
หากเรื่องใดเป็นการด าเนินการซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ให้น า
เรื่องดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปเพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปท่ีจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาด าเนินการต่อไป 
               ทั้งนี้ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเรื่องที่ส่วนราชการจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามเง่ือนไข
ข้างต้นก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๓ (ระหว่าง

วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
                ๒. การปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการ
น า ๓๗ วาระการปฏิรูป ๖ วาระการพัฒนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติมาจัดท าแผนปฏิบัติการโดยจัดกลุ่มให้อยู่ภายใต้ประเด็นการปฏิรูป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จ านวน ๑๑ ด้าน แบ่งเป็น ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และระยะที่ ๓      
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคงของรัฐและ
ต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน การบริหารเศรษฐกิจ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอโครงการที่ สคบ. จะด าเนินการ
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ๓ โครงการ โดยสรุป ดังนี้ 
             ๑. โครงการ สคบ. สัญจร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน สามารถใช้เป็น
ข้อมูลในชีวิตประจ าวันด้านการบริโภคได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยสอดส่อง
พฤติกรรมการละเมิดสิทธิผู้บริโภคโดยผู้ประกอบธุรกิจเพื่อแจ้งเบาะแสให้ สคบ. ทราบ และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
                ๒. โครงการศูนย์ราชการสะดวกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค ๑๑๖๖ ของ สคบ. ให้มีหัวใจการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมให้บริการประชาชน     
น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้รับเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชันรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางสมาร์ทโฟนเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
                ๓. โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมกลไกการเฝ้าระวังและการทดสอบ   
หรือพิสูจน์สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการตรวจสอบ
พฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจท่ีด าเนินการผิดกฎหมาย เช่น การตรวจสอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือ
การตรวจกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาล 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙     

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (ด้านความมั่นคง 
ลดความเหลื่อมล้ า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด าเนินการ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณาการความต้องการใช้ยางของทุกส่วนราชการ และเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ฯ พิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
รองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ฯ เสนอ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางแก้ไข
ปัญหาราคายางโดยเร่งด่วน สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กรอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราในเบื้องต้น โดยรับซื้อยาง ประเภทยางแผ่นดิบช้ัน ๓ น้ ายางดิบ 
และยางก้อนถ้วย ทั้งนี้ ก าหนดราคายางแผ่นดิบช้ัน ๓ (USS3) สูงสุดไม่เกิน ๔๕ บาท/กิโลกรัม หรือ ๔๕,๐๐๐ บาท/ตัน ส าหรับ
ยางประเภทอื่น ได้แก่ น้ ายางดิบ ยางก้อนถ้วย ให้ก าหนดราคาตามเกณฑ์มาตรฐานราคายางตามสัดส่วน โดยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น 
ภายในกรอบวงเงิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ หน่วยงานท่ีรับซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรง ได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ การยางแห่งประเทศไทย 
และองค์การคลังสินค้า ทั้งนี้ ในการขึ้นทะเบียนบัญชีรายช่ือเกษตรกรชาวสวนยาง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ
ตรวจสอบสถานะเกษตรกรและด าเนินการลงทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                    ๑.๓ งบประมาณในการรับซื้อ ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา ตามพระราชบัญญัติการยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อน หากไม่เพียงพอจึงให้ใช้จากสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยรัฐชดเชย
ต้นทุนในอัตรา FDR+1 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการความต้องการใช้ยางของทุกส่วนราชการ 
และเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ฯ พิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

                ๒. ให้การยางแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้การยาง
แห่งประเทศไทยจัดท าแผนการน ายางพาราไปใช้ในการด าเนินโครงการของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ยางพาราที่ได้จัดซื้อจากเกษตรกรสามารถส่งผ่านไปยังกระบวนการแปรรูป/การผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ตรงกับปริมาณ
ความต้องการของส่วนราชการต่าง ๆ และให้ภาครัฐเร่งรัดในการควบคุมพื้นท่ีการปลูกยางพารา โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

หรือกรณีพื้นที่บุกรุกป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทน
การปลูกยางพารา หรือการปลูกพืชอื่นร่วมกับการปลูกยางพารา เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นการเสริมสร้ างรายได้เช่นเดียวกับ
โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และเร่งรัดการด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราจากภาวะราคาตกต่ า ไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ที่เป็นผู้แทน    
จากหน่วยงานด้านกฎหมาย ได้แก่ อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม     
แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการใน กพย. ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้       
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน (รวมท้ังสิ้น ๑๕ หน่วยงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน จ านวน ๑๕ หน่วยงาน ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหม 
   ๑.๒ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นโฆษกกระทรวงการคลัง 
   ๑.๓ นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
   ๑.๔ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า เป็นโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑.๕ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห ์ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นโฆษกกระทรวงพาณิชย ์
   ๑.๖ นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทย 
   ๑.๗ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรม 
   ๑.๘ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นโฆษก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๑.๙ นายชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๑.๑๐ นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสขุ 
   ๑.๑๑ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เป็นโฆษกส านักงบประมาณ 
   ๑.๑๒  นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายปกครอง รักษาการในต าแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจ า 
เป็นโฆษกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   ๑.๑๓ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นโฆษกส านักงาน ก.พ.  
   ๑.๑๔  นางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ เป็นโฆษกส านักงาน 
ก.พ.ร. 
   ๑.๑๕ นายธีระพงษ ์วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นโฆษกส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๒. ให้กระทรวง/หน่วยงานท่ีเหลือจ านวน ๑๖ หน่วยงาน เร่งรัดด าเนินการแจ้งช่ือโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน ไปยัง
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อจะได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน (เพ่ิมเติม) 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. รบัทราบการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน (เพิ่มเตมิ) จ านวน ๑๓ หน่วยงาน ตามทีส่ านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรเีสนอ 
ดังนี ้
  ๑.๑ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนเิทศ เป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ     



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

                ๑.๒ นายสุรพล จารุพงศ์ ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๑.๓ นายดรณุ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นโฆษกกระทรวงคมนาคม 
 ๑.๔ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เป็นโฆษกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑.๕ นายทวารัฐ สตูะบุตร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นโฆษกกระทรวงพลังงาน 
 ๑.๖ นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑.๗ นายสมชาย หาญหริัญ อธิบดกีรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม เป็นโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ๑.๘ นางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ๑.๙ นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษกกระทรวงแรงงาน 
 ๑.๑๐ นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นโฆษกส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๑.๑๑ นางสาวชลิดา โชไชย ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ปฏิบัติราชการที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง เป็นโฆษกส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 ๑.๑๒ นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นโฆษกส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ๑.๑๓ พลต ารวจเอก เดชณรงค์ สทุธิชาญบัญชา ท่ีปรึกษา (สบ ๑๐) เป็นโฆษกส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 
 ๒. ให้โฆษกกระทรวง/หน่วยงาน เร่งจัดการประชุมร่วมกันเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์บูรณาการเช่ือมโยงการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้น าภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) มาใช้ในการสร้าง
การรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย การขับเคลื่อน การด าเนินงาน และรายละเอียดการปฏิบัติต่าง ๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมและ
เป็นที่น่าสนใจด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 
สรุปได้ว่า โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ใช้พื้นที่บริเวณหอประชุมกองทัพบก (เดิม) เทเวศร์ มีพื้นที่รวม 
๑๙ ไร่ ๑ งาน ประกอบด้วย ๒ อาคาร โดยจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนี ้
                     ๑.๑ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ อาคารจัดวางเป็นลักษณะ ๓ มุขจั่ว    
มีความสูง ๒ ช้ัน ช้ันแรกประกอบด้วย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ห้องรับรอง และส านักงาน ช้ันสองประกอบด้วย ส่วนจัดแสดง ส่วนรับรอง 
และห้องประชุม ภายในตกแต่งเล่าเรื่องราววรรณคดีเชิงประวัติศาสตร์ จัดวางองค์ประกอบแบบตะวันตก ตกแต่งใช้ลวดลายแบบไทย 
การประดับใช้เรื่องราวของวรรณคดี คติความเช่ือ ความรู้ในอดีต การเมือง การปกครอง เรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทย       
โดยการใช้ศิลปะจากช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากรและศิลปาชีพ ส่วนประติมากรรมใช้เป็นสัตว์หิมพานต์ ปัจจุบันกรมศิลปากรออกแบบ
งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานออกแบบตกแต่งภายใน 
                     ๑.๒ การก่อสร้างหอประชุมกองทัพบก มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น 
การรองรับการจัดประชุม การจัดแสดงนิทรรศการและการจัดงานพิธีส าคัญต่าง ๆ จากภายในกองทัพบกและจากส่วนราชการภายนอก 
รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม หอประชุมกองทัพแห่งใหม่นี้มีแนวคิดในการออกแบบมาจากเอกลั กษณ์และ
ความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมไทย น ามาประยุกต์ให้เข้ากับความทันสมัย ภายในหอประชุมแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ 
พื้นที่ใช้สอยหลักของอาคาร พื้นที่ส่วนบริการ และพื้นที่สนับสนุนการใช้สอย นอกจากนี้ยังมีส่วนให้บริการอื่น ๆ เช่น ร้านอาหาร 
และห้องโถงรองรับผู้มาใช้บริการ  
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) ก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินให้มีความโปร่งใส ประหยัด และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี         
ที่เกี่ยวข้อง และก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากหอประชุมกองทัพบกให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป
สามารถจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีดังกล่าวได้ 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การสื่อสารด้วยภาพหรือกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร (Infographics) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีข้อสั่งการ
ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ร่วมกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี จัดท าชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การด าเนินนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาลที่ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics)    
ที่เข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบท่ีทันสมัย และดึงดูดความสนใจ เพื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวในการขับเคลื่อน
กลไกประชารัฐในระดับพื้นท่ีต่อไปด้วยนั้น ในการจัดท า Infographics เพื่อใช้ในการสื่อสารการด าเนินการของรัฐบาล ให้แบ่งเป็น 
๒ ระดับ คือ 
                    ๑.๑ ระดับนโยบาย ให้น าเสนอข้อความที่สื่อสารถึงแนวนโยบายที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้กล่าวในโอกาส
ต่าง ๆ 
                    ๑.๒ ระดับการน านโยบายไปปฏิบัติ ให้น าเสนอภาพหรือกราฟิกที่เป็นการสรุปย่อกระบวนการด าเนินการหรือ
ผลการด าเนินการที่เข้าใจง่าย 
                ๒. ให้ทุกส่วนราชการน าแนวทางการจัดท าภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) ที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
ข้างต้นไปด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จะสร้างการรับรู้หรือประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานการศึกษาผลกระทบของการก าหนดมาตรฐานเวลาอาเซียนต่อประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการศึกษาผลกระทบของการก าหนดมาตรฐานเวลาอาเซียนต่อประเทศไทย  ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาผลกระทบเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐาน
เวลาอาเซียน โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบของการก าหนดมาตรฐานเวลาอาเซียนต่อประเทศไทย เป็นคณะท างาน ท าหน้าที่จัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบ        
ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานเวลาอาเซียนและจัดท าข้อเสนอแนวทางที่เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศและสอดคล้องกับหลักสากล 
  ๒. คณะท างานพิจารณาผลกระทบเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานเวลาอาเซียนได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบ
รายงานการศึกษาผลกระทบของการก าหนดมาตรฐานเวลาอาเซียนต่อประเทศไทย ครอบคลุมผลกระทบ ๕ ด้าน ได้แก่ สังคม 
เศรษฐกิจ เทคนิค สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงปลอดภัย ไม่ปรากฏผลกระทบเชิงบวกที่ชัดเจน แต่พบข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ผลกระทบในเชิงลบที่ชัดเจนในทุกมิติ จากการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ของการปรับเวลามาตรฐานของประเทศไทย และจากการสุ่มตัวอย่างของประชาชนในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ สรุปได้ว่า  การปรับเวลา
มาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อประเด็นความปลอดภัยและอาชญากรรมในช่วงเวลาที่ยังไม่มีแสงสว่างในช่วงเช้ามากที่สุด การปรับเวลา
มาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเช้าที่ยังไม่มีแสงอาทิตย์ และส่งผลเสียต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน นอกจากนี้ จากกรณีศึกษาผลกระทบของมาตรฐานเวลาในกรณีการรวมกลุ่มในสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่า 
แม้ว่าสหภาพยุโรปจะประกอบไปด้วยเขตเวลาที่แตกต่างกัน แต่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีก าหนดมาตรฐานเวลาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก 
  ๓. หากจะมีการเปลี่ยนแปลงภาคเวลาของเวลามาตรฐานประเทศไทยต้องด าเนินการผ่านกระบวนการทางรัฐสภา 
เนื่องจากการใช้เวลามาตรฐานประเทศไทยที่ก าหนดให้เร็วกว่าเวลาที่เมืองกรีนิช ๗ ช่ัวโมง เป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตั้งแต่
วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๒  
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง แผนปฏิบัติการของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี ้
  ๑. ด้านการจัดการบุคลากร ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยค านึงถึงขนาดและความซับซ้อนของอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศไทยในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ประกอบด้วย หน่วยงาน ๕ กลุ่ม และ 
๑๔ ฝ่าย และมีอัตราก าลัง ส าหรับปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ านวน ๕๑๔ อัตรา 
 ๒. ด้านทรัพยส์ินและงบประมาณ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตัดโอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้และ
ภาระผูกพัน โครงสร้างและอัตราก าลังของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม มีปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ 
โดยด้านทรัพย์สินให้ตัดโอนทรัพย์สินในภารกิจการก ากับดูแลของกองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน กองมาตรฐานสนามบิน 
ส านักก ากับกิจการขนส่งทางอากาศ ส านักมาตรฐานการบิน และส านักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพลเรือน (เดิม) 
ส าหรับด้านงบประมาณให้กรมท่าอากาศยานด าเนินการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้กับส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จ านวน ๑๓๓,๗๙๖,๕๐๐ บาท 
 ๓. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบิน โดยด าเนินการ 
 ๓.๑ เข้าสู่กระบวนการออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศใหม่ (Re-certification) ให้กับผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
โดยเริ่มด าเนินการกับผู้ด าเนินการเดินอากาศท่ีท าการบินระหว่างประเทศก่อน 
 ๓.๒ ด าเนินการร่วมกับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน วางแผนการตรวจสอบการทดสอบภาคอากาศของ  
ผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่นักการบินพาณิชย์เอกที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐาน
ปฏิบัติการบิน เพื่อด าเนินการจัดหาหลักสูตรในการฝึกอบรมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการฝึกอบรม 
 ๓.๓ ร่วมมือกับ European Aviation Safety Agency : EASA โดยลงนามใน Cooperation Framework 
Arrangement on Aviation Safety between the Civil Aviation Authority of Thailand and the European Aviation 
Safety Agency เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของไทย ซึ่งความร่วมมือ
ครั้งนี้จะมุ่งเน้นประเด็นการจัดท ากฎระเบียบ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการเป็นหลัก 
 ๓.๔ ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) 
โดยลงนามใน Minutes of Meetings (MM) on the Detailed Planning Survey on the Japanese Technical Cooperation for 
the Project for Civil Aviation Safety Oversight Improvement in the Kingdom of Thailand เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ซึ่งจะน าไปสู่การลงนาม Record of Discussion (ROD) โดยจะก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวระหว่างสองหน่วยงาน
ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝ่ังอ่าวไทย เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ 
กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมรับทราบประเด็นการน าเสนอเพื่อเพิ่มศักยภาพ    
ทางเศรษฐกิจ และการด าเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ การด าเนินการ
ด้านยางพารา การด าเนินการด้านปาล์มน้ ามัน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการด าเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
รัฐบาล 
                    ๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย และการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนอย่างครบวงจร พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (โคขุนศรีวิชัย) และมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๒. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในการด าเนินแผนงาน/โครงการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการในระยะที่ ๑ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

                ๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และส านักงบประมาณ เกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลการบริการท่องเที่ยวในระดับชุมชนที่มีการให้บริการด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเป้าหมาย และจัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายชุมชนบริการท่องเที่ยว รวมทั้งการตรวจสอบพื้นที่ ที่ต้องการส่งเสริม   
การปลูกปาล์มน้ ามันอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันการส่งเสริมเกษตรกรที่บุกรุกใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการเห็นควรให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นเร่งด่วน ก็ให้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็น
และเหมาะสมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  การขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ ๔ (ปีงบประมาณ  

๒๕๖๐-๒๕๖๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

               ๑. อนุมัติการด าเนินโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ ๔ จ านวน 
๓๐ ทุน (ส าหรับบุคคลทั่วไปและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ) ระยะเวลา ๑๐ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๙) ในสาขาวิชา
ภูมิภาคศึกษา กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
งบประมาณในการด าเนินโครงการฯ ประมาณ ๖ ล้านปอนด์ หรือประมาณ ๓๓๐ ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์        
๑ ปอนด์ เท่ากับ ๕๕ บาท ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ในส่วนของงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยให้กระทรวง      
การต่างประเทศขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงภายใต้งบเงินอุดหนุน
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ท้ังนี้ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลท าให้วงเงินบาท
เพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้ โดยวงเงินสกุลต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบไม่เปลี่ยนแปลง เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนในกรณีดังกล่าวได้  
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มสาขาวิชา ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และความรู้เฉพาะด้านท่ีมีความขาดแคลนเป็นล าดับแรกก่อน รวมทั้งการก าหนดประเทศท่ีไปศึกษา ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อแก้ไขช่ือ “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร์” เป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว        
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
 เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้
  ๑. สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีการแจ้ง
เรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งสิ้น ๒๒๙,๔๕๖ ครั้ง รวมจ านวน ๑๔๕,๔๖๐ เรื่อง ทั้งนี้ 
สามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๗ และอยู่ระหว่างการด าเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๓ 
และพบว่าประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๘๙ โดยจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ เป็นช่องทางที่ยื่นเรื่องเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ถึงร้อยละ ๒๘๔ และเรื่องร้องทุกข์ในประเด็นการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้นจาก ๓๒๔ เรื่อง เป็น ๑,๘๗๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๗๗ 
ส่วนศูนย์ด ารงธรรมมีจ านวนการยื่นเรื่องร้องทุกข์เพิ่มขึ้น จาก ๔๒,๓๑๕ เรื่อง เป็น ๖๘,๗๐๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๒ โดยมี      
ผลการด าเนินการจนได้ข้อยุติร้อยละ ๗๐ ส าหรับในส่วนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี     
มีจ านวนการยื่นเรื่องร้องทุกข์เพิ่มขึ้น จาก ๗๑,๕๐๔ เรื่อง เป็น ๑๖๕,๗๒๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๒ โดยมีผลการด าเนินการ       
จนได้ข้อยุติร้อยละ ๙๒  
  ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการให้ความส าคัญแก่การเร่งรัดการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรม 
รวมทั้งให้แต่ละส่วนราชการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของส่วนราชการในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ อย่างทั่วถึง 
ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและสามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ 

และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย   
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในประเทศไทย 
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ      
                ๒. ส าหรับงบประมาณที่จะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ นั้น ให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการประเมิน
ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยงบประมาณที่จะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐ     
ที่รับผิดชอบใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงานฯ ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอ ก็ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว โดยด าเนินการตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ส่วนงบประมาณที่จะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการประเมินเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามภารกิจตามความจ าเป็นและเหมาะสม และจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขั้นตอนต่อไปด้วย              



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
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                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีหรือการตรวจพิจารณา ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการพิจารณาร่างกฎหมายของส่วนราชการที่มีข้อแย้งหรือข้อถกเถียงในสังคม โดยคณะอนุกรรมการ
พิจารณา เร่งรัด ติดตามร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติและส านักงานกิจการยุติธรรม ได้รวบรวมร่างกฎหมายในขั้นตอน
ต่าง ๆ รวมถึงร่างกฎหมายที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อถกเถียงในสังคมที่ยังไม่ได้ข้อยุติ พบว่า มีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ทบทวน หรือพิจารณาความเหมาะสม จ านวน ๖๓ ฉบับ และมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ๒๓ หน่วยงาน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ               
 ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการเสนอร่างกฎหมายในความรับผิดชอบที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ        
เสนอคณะรัฐมนตรีหรือการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน    
ในการเสนอกฎหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับการรอการก าหนด

โทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช)้ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบการที่คณะกรรมาธิการจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา    
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการก าหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และ         
ผู้ถูกใช้) ตามข้อเสนอของส านักงานศาลยุติธรรม ดังน้ี 
                    ๑.๑ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์อัตราโทษจ าคุกที่ให้ศาลรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษส าหรับ
ผู้กระท าความผิดซึ่งจะถูกลงโทษจ าคุก จากก าหนดไว้ “... จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี” เป็น “... จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี” เพื่อลดจ านวนผู้กระท า
ความผิดที่จะต้องถูกส่งเข้าระบบเรือนจ า 
                    ๑.๒ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก าหนดโทษส าหรับผู้ใช้เด็กหรือเยาวชนอายุไม่เกินสิบแปดปี ผู้พิการหรือป่วยเจ็บ 
ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่มีฐานะยากจน หรือผู้ต้องพึ่งพาผู้ใช้ไม่ว่าทางใด กระท าความผิด โดยให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้
กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น เพื่อป้องปรามมิให้มีการใช้ผู้ที่มีความอ่อนแอทางร่างกายหรือจิตใจหรืออยู่ในภาวะ
จ ายอมให้กระท าความผิด 
                ๒. ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมาธิการดังกล่าวทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (อัตราค่าธรรมเนียม

การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง VISA ON ARRIVAL)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มีสาระส าคัญ
เป็นการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) ไว้เป็น
การเฉพาะ ส าหรับประเภทนักท่องเที่ยว (ใช้ได้ครั้งเดียว) จากครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท ตามที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรพิจารณาทบทวนนโยบายด้าน
การตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL จากเดิมที่อ านวยความสะดวกแบบระยะสั้นครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน ส าหรับ ๑๘ ประเทศ กับอีก 
๑ เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) เป็นการตรวจลงตราให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างการเดินทางและไม่สามารถไปขอรับการตรวจ    
ลงตราที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ได้ทันเวลา ตลอดจนอาจก าหนดมาตรการป้องปรามและ
ป้องกันเพ่ือลดช่องทางในการกระท าผิดกฎหมายจากมาตรการดังกล่าว โดยเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้สามารถรองรับจ านวนผู้ร้องที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในกระบวนการคัดกรอง
คนเข้าเมือง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง การยุติการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการช าระค่าชลประทาน 

ที่ค้างช าระ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

 ๑. รับทราบผลการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการช าระค่าชลประทานที่ค้างช าระ ระหว่างกรมชลประทาน
กับเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องจากกรมชลประทานในฐานะเจ้าหนี้และเทศบาลนครนครราชสีมาในฐานะลูกหนี้สามารถเจรจา
ตกลงกันในวิธีการช าระหนี้ได้ตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกรมชลประทานมีดุลพินิจที่จะก าหนดให้มี
การผ่อนช าระค่าชลประทานท่ีค้างช าระได้  
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ที่เห็นว่า กรมชลประทาน
ควรเร่งด าเนินการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลดหย่อนหรือผ่อนช าระค่าชลประทานกรณีปกติที่ยังไม่ค้างช าระ 
นอกจากนี้ การออกระเบียบคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานว่าด้วยการด าเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเพื่อใช้บังคับกับประชาชนโดยทั่วไป 
โดยไม่มีอ านาจอาจท าให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งและในทางอาญา สมควรที่กรมชลประทานจะได้ทบทวนเสียใหม่      
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. .... 
          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดค่าธรรมเนียมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมในแต่ละ
สาขา ได้แก่ ค่าใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต เท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา 
และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะป้ายชื่อของสถานพยาบาลสัตว์และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
  

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ    
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มหลักเกณฑ์   
ในการควบคุมการส่งหรือน าเงินตรา และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ รวมทั้งหลักการให้ตราสาร    
เปลี่ยนมือเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรแก้ไขถ้อยค าในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ     
ในข้อ ๒ จาก “... การออกกฎกระทรวงกรณีการส่งหรือน าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือ    
เข้ามาในประเทศ” เป็น “... การออกกฎกระทรวงกรณีการส่งหรือน าตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามา ในประเทศ     
และการน าเงินตราเข้ามาในประเทศ” และข้อ ๓ จาก “(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒)” เป็น “(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ ทวิ)”        
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
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                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 

 ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 
๒๓๓ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
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มิ.ย. 
๕๘ 

๓๑ 
ก.ค. 
๕๘ 

๓๑ 
ส.ค. 
๕๘ 

๓๐ 
ก.ย. 
๕๘ 

๓๑ 
ต.ค. 
๕๘ 

๓๐ 
พ.ย. 
๕๘ 

๓๑ 
ธ.ค. 
๕๘ 

๓๑ 
ม.ค. 
๕๙ 

๑๐๘ 

๒๔๔ 
๒๒๕ 

๓๔๒ 

๒๓๙ 
๒๙๑ 

๔๐๘ 

๒๓๓ 
๒๗๗ 

๓๒๐ 
๒๖๖ 

๑๙๗ 

๔๒๔ 

๓๐๖ 
๓๓๒ ๓๕๕ 

๒๓๓ 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 

เดือน 

จ านวนเร่ือง 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
      
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๘ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๕๘ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๓๙ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๘ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๒๘ เรื่อง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

 

––  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ, 58 

139 

ป, 8 

อ, 28 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 

วาระเพ่ือทราบ ๑๓๙ เร่ือง (๕๙.๖๖ %) 

วาระประธานแจ้ง ๘ เร่ือง (๓.๔๓ %) 

วาระอื่น ๆ ๒๘ เร่ือง (๑๒.๐๒ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๕๘ เร่ือง (๒๔.๘๙ %) 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๙๗ เรื ่อง 
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา       ๕๘  เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๔๓  เรื่อง  วาระจร  ๑๕  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ     ๑๓๙  เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๑๕  เรื่อง  วาระจร  ๒๔  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ 

๔๓ 

๑๑๕ 

๑๕ ๒๔ 

วาระปกติ 

วาระจร 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๑๙๗  เรื่อง 

ประเภทวาระ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
      
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๐ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๑ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๓๓ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
๒ 

๔ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

๑ 
๑ 

๔ 
๓ 
๔ 

๗ 
๓ 

๖ 
๓ 

๒ 
๘ 
๘ 
๙ 
๑๐ 

๕ 
๑๒ 
๑๒ 

๑๘ 
๔ 

๖ 
๑๔ 
๑๕ 

๑ 
๖๕ 

๐ ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๖๐ ๗๕ 

อื่น ๆ 
อส. 

สลธ.คสช 
สกช. 
วช. 
ตช. 
ปช. 
ผผ. 
สผ. 
สว. 
สม. 
อก. 
สธ. 
ศธ. 
วท. 
วธ. 
รง. 
ยธ. 
มท. 
พณ. 
พน. 
ทก. 
ทส. 
คค. 
กษ. 
พม. 
กก. 
กต. 
กค. 
กห. 
นร. 

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

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 าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๔๗ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน 
๘๖ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 
 

เรื่องท่ัวไป 
๒๐๑ เรื่อง 
๘๖.๒๗ % 

เรื่องกฎหมาย 
๓๒ เรื่อง 

๑๓.๗๓ % 

นโยบายรัฐบาล, 
147, 63.09% 

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล, 
86, 36.91% 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๓  เรื่อง 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๔๗ เรื่อง 
๖๓.๐๙ % 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๘๖ เรื่อง 
๓๖.๙๑ 

 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
      
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๒ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

 
แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๓ 

๒๕ 

๕ ๔ ๖ 

๓๔ 

๕ 
๐ 

๑๐ 

๔๘ 

๗ 

     

จ านวนเร่ือง 

(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 
 

นโยบาย 

รวมทั้งสิ้น  ๑๔๗  เรื่อง 

(๑)  
 

(๒)   
 

(๓)   
 

(๔)   
 

(๕)   
 

(๖)   
 

(๗)   
 

(๘)   
 

(๙)   
 

(๑๐)   
 

(๑๑)   
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๑๕ 

๓๙ 

๕๕ 

๕ 

๒๓ 

๑๐ 

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

(๖)   
 

(๕)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๔๗  เรื่อง 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
      
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๔ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมตทิี่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีที่ด าเนินการ ในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๙ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 
 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๙ มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๒๙ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 
 

 
  
 
 
 

กทม.และปริมณฑล 
จ านวน ๑ เร่ือง

๑๑.๑๑ %ภาคกลาง
จ านวน ๒ เร่ือง

๒๒.๒๒ %

ภาคเหนือ
จ านวน ๓ เร่ือง

๓๓.๓๔ %

ภาคตะวันออก
จ านวน ๑ เร่ือง

๑๑.๑๑ %
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ 
จ านวน ๑ เร่ือง

๑๑.๑๑ %

ภาคใต้
จ านวน ๑ เร่ือง

๑๑.๑๑ %

๑๓
๒๒

๑๗

๕๑

๗
๔

๑๔
๗ ๑๐

๕ ๔
๑๖

๒ ๗ ๘
๔

๑๓ ๑๑
๔ ๒ ๔ ๒

๒๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

รวมทั้งสิ้น  ๙  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 
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                                                                                                                      (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงมกราคม ๒๕๕๙ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ  
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ๓๑๔๑/๕๙ [๒๖/๐๑/๒๕๕๙] 
๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๙๐/๕๙ [๑๙/๐๑/๒๕๕๙] 
๓. ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔๗๑/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ๑๓๘๒/๕๙ [๑๒/๐๑/๒๕๕๙] 
๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับการรอการก าหนดโทษและรอการลงโทษ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) 

๕๙๔/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] 

๖. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... ๓๔๑/๕๙ [๐๕/๐๑/๒๕๕๙] 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๑๙ 
รวม ๑๙ 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๘๖ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ มีจ านวน ๕๓ ฉบับ จ าแนกตาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้ 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
ก าหนด 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

ระเบียบ ประกาศ 

ส านักนายกรัฐมนตรี    ๓ ๑  
กระทรวงกลาโหม ๑      
กระทรวงการคลัง ๑  ๑ ๑  ๒ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     ๑  
กระทรวงคมนาคม    ๔  ๑๓ 
กระทรวงมหาดไทย    ๑๐   
กระทรวงยุติธรรม ๑   ๑   
กระทรวงพาณิชย์      ๒ 
กระทรวงพลังงาน ๑      
กระทรวงศึกษาธิการ ๑  ๓    
กระทรวงวัฒนธรรม   ๑    
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๑ ๑  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ๑  
กระทรวงแรงงาน    ๑   
กระทรวงอุตสาหกรรม     ๑  

รวม ๕  ๕ ๒๑ ๕ ๑๗ 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กห. กระทรวงกลาโหม สผ. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

กค. กระทรวงการคลัง สม. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ ปช. ส านักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ตช. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผผ. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ วช. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
คค. กระทรวงคมนาคม อส. ส านักงานอัยการสูงสุด 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สกช. สภากาชาดไทย 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
พน. กระทรวงพลังงาน อ่ืน ๆ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปญัหาการบินพลเรือน 
พณ. กระทรวงพาณชิย ์   

มท.   กระทรวงมหาดไทย   

ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   

รง.   กระทรวงแรงงาน   

วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   

วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   

ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

 
 






