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การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การท างานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การท างานของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องค านึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความส าคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจัดท าเป็น CD 
สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระส าคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ผลการด าเนินการ
เปิดตลาดประชารัฐ โครงการของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๑ และการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นต้น 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความ
รับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

ธันวำคม ๒๕๖๐ 

http://www.soc.go.th/
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  ๔๐๗๕๓/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๒ 
ผลการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  

๔๑๑๐๙/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๓ 

มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท างานของ    
คนต่างด้าว  

๔๑๓๐๐/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๔ 

๒.๒ เร่งแกไ้ขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

ขอความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกสมัย
สามัญ ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

๓๙๕๓๔/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๔ 

การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐมาลี  

๔๐๓๕๔/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๕ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ
ของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA)  

๔๐๑๒๘/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๕ 

ผลการเลือกตั้งต าแหน่งเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
(APT)  

๔๑๑๙๑/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๖ 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย 
น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ และเรือ เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าแร่ และรูปปั้นที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้ามา  
ในราชอาณาจักร และก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย      
น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ เรือ สินค้าแร่ และรูปปั้น   
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามน าเข้า และห้ามน าผ่านราชอาณาจักร         
ไปยังกองก าลังติดอาวุธ เพ่ือใช้สนับสนุนกองก าลังติดอาวุธของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. ....  

๔๑๓๒๕/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๖ 

สารบัญ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมรัฐมนตรี
เอเปค ครั้งที่ ๒๙  

๔๑๔๑๖/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๖ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจ
เอเปค ครั้งที่ ๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน  

๔๐๙๖๓/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๗ 

ขออนุมัติร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐเซเชลส์ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ  

๔๑๐๓๓/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๗ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๔ (14th ASEAN 
Ministerial Meeting on the Environment : 14th AMME) และการประชุมอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง  

๔๑๖๕๔/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๘ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสามปี ๒๕๖๐  ๔๐๘๐๕/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๙ 

๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่     
ผูท้ีเ่ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๙ 

กระทรวงแรงงานส่งความสุข ปี ๒๕๖๑ “๙ ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ”  ๔๑๗๓๐/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๑๑ 

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๑๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๑๘/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๑๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑/๖๑ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๑๔ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน       
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๔๑๓๙๘/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๑๔ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
ครั้งที่ ๑๐ (The 10th AMRDPE) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

๔๑๑๓๖/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๑๕ 

โครงการของขวัญปีใหม่ปี ๒๕๖๑ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ๔๑๘๒๑/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๑๕ 

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 

และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ (เรื่อง แนวทาง    
การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง)  

๔๑๗๓๒/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๑๖ 

ผลการด้าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

ผลการด าเนินงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รอบ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)  

๔๐๙๔๔/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๑๖ 

๔.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ  
วัฒนธรรม 

   

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 

ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

     ๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
  

รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔๑๐๔๓/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๑๗ 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๑๗ 

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
 ๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ   



 

 - ๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑  

ว ๖๓๕/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๑๙ 

     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๒๐ 

รายงานการด าเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและ
เมืองบริวาร (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และก าแพงเพชร)  

๔๑๖๗๘/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๒๑ 

รายงานความคืบหน้าการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่
ประเทศไทย  

๔๑๗๑๔/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๒๒ 

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน 
  

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
ข้อเสนอแนะนโยบายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีนโยบายและ
แผนการด าเนินงานเพ่ือลดความพิการแต่ก าเนิด โดยการก าหนดให้กรดโฟลิก
เป็นส่วนประกอบในอาหาร  

๔๑๓๓๗/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๒๓ 

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

     ๕.๔ ปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัตเิหตุในการจราจร   
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑  ว ๖๔๓/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๒๓ 

     ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
      ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และ

ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ    
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

          ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  



 

 - ๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๖.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
     ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
     ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ว(ร) ๕๙๘/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๒๕ 

     ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๒๕ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับพ้ืนที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว
รอบที่ ๒ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑    
(ด้านการผลิต)  

๔๐๕๐๙/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๒๗ 

ขออนุมัติเกลี ่ยโควตาน าเข้านมผงขาดมันเนยที ่ผู ้ประกอบการน าเข้า            
นมผงขาดมันเนยในโควตาของกลุ่มที่ ๑ ไปให้กลุ่มที่ ๒  

๔๐๔๖๑/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๒๘ 

นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓  ๔๐๕๒๑/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๒๙ 

การเตรียมการมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา  ว ๖๑๙/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๒๙ 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ๓๙๓๓๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๓๐ 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ๔๑๓๘๖/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๓๐ 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ๔๑๓๕๘/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๓๐ 

โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๑ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”  ๔๑๖๘๓/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๓๑ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ส่งออก น าเข้า และน าผ่าน ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ....  

๔๑๓๑๕/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๓๒ 

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)       
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง)  

๔๑๘๐๘/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๓๒ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจ าปี ๒๕๖๑  ๔๑๐๔๕/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๓๓ 

     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    
ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  



 

 - ๖ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ขออนุมัติด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่       
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร แปลงที่ ๑  

๔๐๔๔๘/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๓๓ 

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

ขอผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เพ่ือด าเนินงานก่อสร้าง    
สายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน ๑๑๕ กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑  

๓๙๖๘๑/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๓๔ 

แนวทางการบริหารจัดการน้ ามันปาล์มดิบล้นสต็อก  ๔๑๑๖๓/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๓๔ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม ๒ ฉบับ (มาตรการสร้าง
ความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของ
ศาสนาอิสลาม)  

๔๐๒๖๑/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๓๕ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการสานพลัง
ประชารัฐ)  

๔๐๒๖๘/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๓๕ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑/๖๑ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๓๕ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี  
บ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษี  
บ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....  

๔๑๗๐๙/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๓๖ 

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๓๙๗๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๓๖ 

 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๓๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑/๖๑ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๓๘ 

การบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย  ๔๐๔๓๐/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๓๙ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและรายงานผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน จ านวน ๕ เส้นทาง  

๔๑๐๕๒/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๔๐ 

รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย 
(ระยะท่ี ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ครั้งที่ ๑  

๔๑๐๒๔/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๔๑ 



 

 - ๗ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของ
กระทรวงคมนาคม  

๔๑๗๒๘/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๔๑ 

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   
     ๖.        ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ        

รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  

รายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙  ๓๙๖๖๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๔๒ 

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทในเครือที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐวิสาหกิจ  

ว ๖๐๒/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๔๒ 

ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๔๑๐๔๐/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๔๓ 

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

มาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค ๔.๐  ๔๑๓๗๙/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๔๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่)  

๔๑๘๑๔/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๔๕ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

ขอความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและกรอบงบประมาณ เพ่ือใช้จัดงานนิทรรศการ 
World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)  

๓๙๖๘๙/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๔๕ 

ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ๔๐๒๙๖/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๔๖ 

รายงานความส าเร็จการด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ)  

๔๑๗๒๖/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๔๖ 

การลงทุนในเงินสกุลดิจิทัล   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๔๗ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง   
รายงานประจ าครึ่งปี (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ๓๙๓๕๑/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๔๘ 

รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจ าครึ่งแรก
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓๙๓๖๔/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๔๙ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ  ๓๙๖๗๘/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๕๐ 

รายงานผลการด าเนินการเปิดตลาดประชารัฐ  ๔๑๐๕๐/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๕๐ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายน ๒๕๖๐  ๓๙๙๘๐/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๕๑ 

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  ๔๐๗๗๒/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๕๑ 

หนี สาธารณะ   

การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  

๔๐๙๕๗/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๕๒ 

๗.  การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๑๘/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๕๓ 

๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

การสมทบเงินกองทุนความร่วมมืออาเซียนบวกสาม  ๔๐๓๘๓/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๕๔ 

ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๑๕ 
และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง  

๔๐๗๙๖/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๕๔ 

     ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ 

  

     ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

     ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ   
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  

๔๐๔๓๖/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๕๕ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี 
ครั้งที่ ๗  

๔๑๑๙๙/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๕๕ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

     ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ   

การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด   
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (ร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียม
ส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ....)  

๔๐๑๐๙/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๕๖ 

๘.  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

      ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐาน     
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้  ๕๗ 

๙.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง 
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

     ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๑๘/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๕๘ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
      ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑/๖๑ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๕๙ 

     ๙.๔  บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็น
เอกภาพ ในทุกมิติ 

  

การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็น
เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ครั้งที่ ๓ (3rd  Asia-Pacific Water Summit)  

๔๐๔๒๖/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๖๐ 

      ๙.๕  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย     

ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
สมัยที่ ๓  

๓๙๕๐๑/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๖๐ 

สรุปผลการประชุม Asia-Pacific Ministerial Summit on the Environment  ๔๐๐๐๗/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๖๑ 

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  

๔๑๐๙๖/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๖๑ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี  ๓๙๖๗๔/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๖๒ 

การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  ว(ร) ๕๗๑/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๖๒ 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

  

แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ว ๖๐๐/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๖๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๑๘/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๖๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑/๖๑ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๖๔ 

การด าเนินการด้านข้อมูลเครดิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
ของประเทศไทยและแนวทางบูรณาการข้อมูลของประเทศ  

๔๐๒๘๘/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๖๕ 

การจัดท าสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  ว ๖๒๐/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๖๕ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... (การก าหนดหน้าที่และอ านาจในร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี)  

๔๐๑๕๑/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๖๖ 



 

 - ๑๑ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

๔๐๙๙๐/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๖๖ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ....  

๔๑๓๗๓/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๖๖ 

แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือสังคมของส่วนราชการ  ว ๖๓๔/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๖๖ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
การขอรับใบแทน ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบ
โรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔๐๙๘๖/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๖๗ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๓ ฉบับ  

๔๑๑๔๕/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๖๗ 

แนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ (SMART Visa)  

๔๑๘๔๔/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๖๗ 

       ๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

รายงานผลการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ     
การบริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

ว ๖๒๕/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๖๘ 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการ ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑/๖๑ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๖๙ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  



 

 - ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๗๐ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  

๓๙๔๗๘/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๗๑ 

การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๗๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๑๘/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๗๔ 

ของขวัญปีใหม ่   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๗๔ 

ของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ๔๑๖๖๗/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๖ 

ของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑          
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔๑๖๖๘/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๖ 

การจัดท าโครงการของขวัญปีใหม่เพ่ือมอบให้ประชาชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกระทรวงมหาดไทย  

๔๑๖๖๙/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๗ 

ของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงยุติธรรม  ๔๑๖๗๐/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๗ 

รายงานการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๔๑๖๗๑/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๗ 

การด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การด าเนินการ/กิจกรรม
เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชน  

๔๑๖๗๒/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๗ 

ของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน  ๔๑๖๘๔/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๘ 

ของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน  ๔๑๖๘๕/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๘ 

โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ ให้แก่ประชาชน  ๔๑๖๘๖/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๘ 

โครงการของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข  ๔๑๖๘๗/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๘ 

โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๑ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”  ๔๑๖๘๓/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๘ 

กระทรวงแรงงานส่งความสุข ปี ๒๕๖๑ “๙ ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ”  ๔๑๗๓๐/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๘ 

โครงการของขวัญปีใหม่ปี ๒๕๖๑ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ๔๑๘๒๑/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๗๙ 

การมอบหมายรักษาราชการ/ปฏิบัติราชการแทน   

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี (การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)  

ว ๖๐๓/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๗๙ 

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก ากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  

ว ๖๑๔/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๗๙ 

   



 

 - ๑๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่   

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม   
๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐)  

๔๐๔๙๖/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๘๐ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาล   

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. ....   

๔๐๑๔๑/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๘๐ 

วาระส้าคัญของรัฐบาล   

การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์   

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ว(ร) ๕๙๙/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๘๑ 

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ว(ร) ๕๙๖/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] ๘๑ 

ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๔๑๗๒๔/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๘๑ 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี   

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นท่ีภาคเหนือ  ๔๑๘๒๖/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๘๑ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

การด าเนินการด้านกฎหมาย  ๔๑๖๗๓/๖๐ [๒๖/๑๒/๒๕๖๐] ๘๒ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๐๖/๖๐ [๐๔/๑๒/๒๕๖๐] ๘๒ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. ....  

๔๐๐๑๓/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๘๔ 

รายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม   
ในการแก้ไขปัญหา [พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘]  

๔๐๓๗๕/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๘๔ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั ่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

๔๐๓๖๗/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๘๔ 

   
   



 

 - ๑๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น

ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุตธิรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

      ๑๑.๔ น้าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์
มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้าเนินคดีทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและ     
การด าเนินการโดยวิธ ีการอื ่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื ่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  

๔๐๐๑๐/๖๐ [๑๒/๑๒/๒๕๖๐] ๘๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี จะปรากฏเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั น  



 

 - ๑๕ - 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๘๖ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๘๗ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๘๘ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๘๙ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย  ๙๐ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 
 

๙๐ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   

   ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๙๑ 

   ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๙๒ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ที่ด าเนินการ  ๙๓ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๙๓ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ด าเนินการ 

 ๙๔ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ๙๔ 

ตารางอักษรย่อ  ๙๕ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปกป้องและเชิดช ู

สถาบนัพระมหากษัตริย์ 
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๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการด าเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ระหว่างวันที่              
๗ สิงหาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ มีการปลูกต้นไม้รวมทั้งสิ้น ๒,๕๕๐,๗๐๓ ต้น ในเนื้อท่ีรวมทั้งสิ้น 
๑๘,๒๑๒ ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก เช่น ยางนา ราชพฤกษ์ (คูน) กาละสอง (ปีบ) หมัน มะฮอกกานี เป็นต้น ส าหรับงบประมาณ
ด าเนินงานโครงการฯ ใช้จ่ายจากงบประมาณปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต่างประเทศ 
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๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับ
แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)    
ทั้งนี้ ในการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ            
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดหา
พันธุ์สัตว์หรือน้ าเช้ือปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งการผลิตปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่าง ๆ เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ให้ถูกต้อง ทั่วถึง 
โดยจะต้องช้ีแจง เน้นย้ าให้ทราบถึงข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุน
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่ัวคราว
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และมีความสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้จัดท า
บัญชีรายช่ือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง
การก าหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจโรงแรม
หรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อไป ทั้งนี้     
ให้ค านึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับคณะกรรมการดังกล่าว 
เพื่อให้การด าเนินการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ   
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น       
ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะท างานพิเศษขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ประสานงานเช่ือมโยงกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท้ังหมดแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน 
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                    ๔.๒ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดท าภาพ
หรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เพื่อให้เข้าใจง่าย ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง
เพื่อท าหน้าที่สร้างการรับรู้ภารกิจและผลการด าเนินการของแต่ละกระทรวง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล นั้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลที่มีข้อมูลจ านวนมาก   
ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ด าเนินการดังนี้ 
                          ๔.๒.๑ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิก      
เพื่อการสื่อสาร (Infographics) ท่ีมีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้น าเผยแพร่   
ต่อสาธารณชนในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย 
                          ๔.๒.๒ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทบทวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้น าผลการด าเนินงานของโฆษกกระทรวง
และโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๔.๒.๑ มาประมวลด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล 
และให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดการด าเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่
ประชาชน เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ การลดภาระรายจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจพิจารณาน าแนวทาง 
การด าเนินการในปีท่ีผ่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเพลงในการน าเสนอในเวทีหรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อแสดงความเป็นไทย 
                ๗. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายงานความคืบหน้าในการจัดท า      
แผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้วรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                ๘. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ระดมก าลังเครื่องจักรกล รถผลิตน้ าดื่ม รถไฟฟ้า รถสุขา และเรือท้องแบนเพื่อให้บริการ
ประชาชนในการสัญจร ตลอดจนเร่งระบายน้ าที่ท่วมขังลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อลด
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมแผนการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหา
จากอุทกภัยดังกล่าวและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อติดตาม ประเมินผล และวางแผนการด าเนินงานในการป้องกันและ      
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การพบเห็นปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๕๒.๘ ระบุว่าไม่พบเห็นและไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพตดิ 
ร้อยละ ๔๒.๑ ระบุว่าไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด และร้อยละ ๕.๑ ระบุว่าพบเห็นปัญหายาเสพติด  
ในชุมชน/หมู่บ้านด้วยตนเอง 
                ๒. การพบเห็นการซื้อขายยาเสพติด ร้อยละ ๖๕.๔ ระบุว่าไม่พบเห็นและไม่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติด      
ร้อยละ ๓๑.๗ ระบุว่าไม่พบเห็นแต่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติด 
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 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

                ๓. การพบเห็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ยังมีพฤติการณ์การใช้ยาเสพติด ร้อยละ ๕๔.๒ ระบุว่าไม่พบเห็นและไม่ทราบ
ว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ ๔๑.๕ ระบุว่าไม่พบเห็นแต่ทราบว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ยังมีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดอยู่ 
                ๔. ความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๒๒.๗ ระบุว่าคนในชุมชน/หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา   
ยาเสพติด โดยได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การส่งเสียงดังก่อความร าคาญ และกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์ 
                ๕. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประชาชน   
ให้คะแนนความพึงพอใจ ๗.๒๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
                ๖. ความเช่ือมั่นต่อนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประชาชน     
ให้คะแนนความเชื่อมั่น ๗.๒๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
                ๗. ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการติดตามช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาหรือผู้ต้องขังในคดียาเสพติดที่พ้นโทษออกมาในชุมชน/หมู่บ้าน (๑) ร้อยละ ๕๖.๐ เห็นควรปราบปราม    
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง (๒) ร้อยละ ๔๘.๒ ใหใ้ช้กฎหมายลงโทษอย่างเด็ดขาด และ (๓) ร้อยละ ๒๖.๖ การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกดั
เพื่อเฝ้าระวังในชุมชน/หมู่บ้าน 
                ๘. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น (๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับ         
การปรับนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดแนวใหม่ที่ให้ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย (๒) ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์/ปลูกฝังให้ครอบครัวและ
ชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน และ (๓) ควรมีการปราบปรามและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับ       
การค้ายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  มาตรการชั่วคราวเพ่ือแก้ไขข้อขดัข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. รับทราบข้อเสนอแนวทางให้มีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับบทก าหนดโทษบางมาตราเพื่อให้นายจ้าง และ   
คนต่างด้าวมีระยะเวลาในการด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว     
พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอีก ๖ เดือน จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอ และมอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงแรงงานประสานกับส านักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเร่งด าเนินการเพื่อให้มีระบบการพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าวโดยเร็ว 
รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของบทก าหนดโทษกรณีที่มีการกระท าผิดซ้ าอีก 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๑๑ และการประชุม  

ที่เกี่ยวข้อง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมรัฐมนตรี (Ministerial Conference : MC) ขององค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization : WTO) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๑ (MC 11) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ซึ่งในการประชุมฯ มีประเด็นหลักในการเจรจา ได้แก่ การเจรจา
สินค้าเกษตร (Agriculture) กฎเกณฑ์ทางการค้า (Rules) การค้าบริการ (Services) ประเด็นว่าด้วยการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
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 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Development & LDCs issues) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises : MSMEs) เรื่องต่อเนื่องจากการประชุม MC10 และเรื่องอื่น ๆ ที่อาจ  
มีการหารือ และมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์และ      
ความเหมาะสมในเรื่องอื่นใดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดซึ่งยังขาด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง และการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ      
การพัฒนา e-Commerce Application เป็นล าดับแรก ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐมาลี   

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Security Council : UNSC) ที่ ๒๓๗๔ (ค.ศ. ๒๐๑๗) เกี่ยวกับสาธารณรัฐมาลี ซึ่งก าหนดมาตรการลงโทษประกอบด้วย           
การห้ามเดินทางและการอายัดทรัพย์สินบุคคลหรือองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ขัดขวางกระบวนการ
สันติภาพ ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพในสาธารณรัฐมาลี 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ        
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานอัยการสูงสุด และธนาคารแห่งประเทศไทย      
ถือปฏิบัติและปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ถูกมาตรการห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สินให้เป็นไป         
ตามรายการล่าสุด เพื ่อด า เนินมาตรการห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์ส ินตามข้อมูลเว็บไซต์ของสหประชาชาติ  
(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2374X) ภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” ซึ ่งคณะกรรมการ        
ที่จัดตั้งขึ้นโดยข้อมติ UNSC ที่ ๒๓๗๔ (ค.ศ. ๒๐๑๗) จะปรับปรุงรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ถูกมาตรการลงโทษเป็นระยะ รวมทั้ง
เฝ้าระวังบุคคลและองค์กรเหล่านี้ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกรรมใด ๆ ในประเทศไทย ตลอดจนแจ้งผลการด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่กระทรวงการต่างประเทศอ้างถึง ได้แก่ (๑) แก้ไข “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม    
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ” เป็น “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม   
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ” และ (๒) เพิ่มเติม “พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ” ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริม 
  ปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ        
ของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย    
(Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia : CICA) เมื ่อว ันที ่ ๒๐ ก ันยายน ๒๕๖๐   
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ถึงบทบาทที่ส าคัญของ CICA ในการเสริมสร้างเสถียรภาพ  
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกให้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานมาตรการ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนของ  CICA และพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมี           



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักน าทางให้แก่ประเทศสมาชิก CICA นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นส าคัญต่าง ๆ 
เช่น การเสริมสร้างความร่วมมือ  ในประเด็นท้าทายร่วมกัน (การก่อการร้าย ลัทธิสุดโต่ง และการใช้ความรุนแรง) และการส่งเสริม
ความเช่ือมโยงระหว่าง CICA กับองค์การระดับภูมิภาคและระว่างประเทศ ได้แก่ อาเซียน กรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) และ
สหประชาชาติ รวมทั้งได้รับรองถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก  CICA ในโอกาสครบรอบ 
๒๕ ปี ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการเลือกตั้งต าแหน่งเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเลือกตั้งต าแหน่งเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific 
Telecommunity หรือ APT) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้สมัครในต าแหน่งเลขาธิการ ๑ คน คือ นางสาวอารีวรรณ 
ฮาวรังษี และผู้สมัครในต าแหน่งรองเลขาธิการ ๑ คน คือ Mr. Masanori Kondo จากประเทศญี่ปุ่น ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า
ผู้สมัครทั้งสองคนได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ ๒ ทั้งนี้ วาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะเริ่มวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่         
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับอากาศยาน 

เฮลิคอปเตอร์ และ เรือเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าแร่ และรูปปั้นที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี เป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักร และก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย 
น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ เรือ สินค้าแร่ และรูปปั้น เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามน าเข้า 
และห้ามน าผ่านราชอาณาจักรไปยังกองก าลังติดอาวุธ เพ่ือใช้สนับสนุนกองก าลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

                ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย       
น้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ และ เรือเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าแร่ และรูปปั้นที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี เป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักร และก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย น้ ามันเช้ือเพลิง
ส าหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ เรือ สินค้าแร่ และรูปปั้น เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามส่งออก ห้ามน าเข้า และห้ามน าผ่านราชอาณาจักร 
ไปยังกองก าลังติดอาวุธ เพื่อใช้สนับสนุนกองก าลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๒๗๐ (ค.ศ. ๒๐๑๖) และที่ ๒๓๒๑ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ        
กระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วยว่า หากกระทรวงพาณิชย์ประสงค์จะประกาศใช้ร่างประกาศฯ ไปพลางก่อน 
เห็นควรเพิ่มข้อ ๘(๙) ในร่างประกาศฯ เพื่อเป็นข้อยกเว้นส าหรับ “การส่งออก น าเข้า หรือน าผ่านอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สหประชาชาติเป็นรายกรณี โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของข้อมติ” รวมทั้งเพิ่มเติมรายการสินค้าบางรายที่ยังไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชี
แนบท้ายประกาศให้ครบถ้วนด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นควร
ออกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่เพื่อให้ครอบคลุมข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ครบถ้วนโดยเร็ว   
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค คร้ังท่ี ๒๕ และการประชมุรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี ๒๙  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายกรัฐมนตรี 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมฯ และมอบหมายส่วนราชการ   
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ และผลการหารือต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ที่ประชุมฯ ได้รับรองปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕ และถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙    
โดยสมาชิกเอเปคส่วนใหญ่เห็นว่า เอเปคควรแสดงบทบาทน าในการเรียกความเช่ือมั่นต่อการค้าเสรี การยึดมั่นต่อระบบการค้าพหุภาคี 
และสนับสนุนการจัดท าเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific : FTAAP) ทีม่ีคุณภาพสูง 
                ๒. นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเกี่ยวกับการจัดตั้งส านักงานเศรษฐกิจ
และการค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าจะเร่งด าเนินกระบวนการภายในโดยเร็ว รวมทั้งได้หารือทวิภาคีกับ
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ฝ่ายเวียดนามพิจารณาแก้ปัญหาเรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การน าเข้ารถยนต์ของเวียดนาม และช่วยดูแลการลงทุนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด ท่ีจังหวัดบาเหรี่ยะ-หวุงเต่า 
                ๓. นายกรัฐมนตรีได้เสนอต่อที่ประชุมฯ ให้เอเปคและอาเซียนพิจารณากระชับความร่วมมือกันในรูปแบบ “หุ้นส่วน   
เชิงสร้างสรรค์” โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยต่อยอดจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคไปสู่
การจัดตั้ง FTAAP ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นความส าคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพควบคู่กับการเสริมสร้าง
ทักษะด้านดิจิทัลของคนทุกกลุ่ม รวมถึงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ ๒๙ และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังที่ ๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การค้าและการลงทุน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์     
เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม          
ซึ่งสาระส าคัญของการประชุมครอบคลุมประเด็นส าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ       
ในภูมิภาค การพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และวิสัยทัศน์เอเปค             
ทั้งนี้ การประชุมมีประเด็นที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงาน
รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุน เพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี       
การก้าวสู่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่ตลาดโลก และการลงทุน              
ในการพัฒนามนุษย์ เป็นต้น รวมทั้งประเด็นท่ีควรพิจารณาในการก าหนดท่าทีของไทย ได้แก่ การแสดงจุดยืนในการสนับสนุนระบบ
การค้าพหุภาคี การเร่งด าเนินการทบทวนและประเมินผลการด าเนินการเพื่อเปิดเสรีการค้าการลงทุน (เป้าหมายโบกอร์)             
ในปี ๒๕๖๑ การก าหนดท่าทีและพิจารณาใช้ประโยชน์จากความร่วมมือเอเปคในการสนับสนุนการด าเนินนโยบายการค้าดิจิทัล 
เศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินนโยบายของไทยไปสู่  Thailand 4.0 และการร่วมมือ  
กับเขตเศรษฐกิจก าลังพัฒนาเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเซเชลส์ว่าด้วยการยกเว้น

การตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเซเชลส์ว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (Agreement between the Government of     
the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Seychelles on Exemption of Visas for Diplomatic 
and Official Passports) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่างความตกลงฯ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ แล้ว โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ   
การยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของแต่ละฝ่ายในการเดินทาง เข้า-ออก   
เดินทางผ่าน และพ านักอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน ตามปฏิทิน
นับจากวันเดินทางเข้ามา โดยมีเง่ือนไขว่า บุคคลเหล่านั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการท างาน การท าธุรกิจและการท ากิจกรรมอื่น     
ที่มีค่าตอบแทน 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

                ๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๔. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายเซเชลส์เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับต่อไป 
                ๕. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือ         
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้ โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม คร้ังที่ ๑๔ (14th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment : 

14th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๔ (14th ASEAN Ministerial Meeting 
on the Environment: 14th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียน 
เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๓ (13th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement 
on Transbounsdary Haze Pollution : COP-13 AATHP) การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนบวกสาม ครั ้งที่ ๑๕        
(15th ASEAN Plus Three Environment Ministers Meeting : 15th EMM+3) และการหารือทวิภาคี ไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 
๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บรูไนดารุสซาลาม โดยมีพลเอกเอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลดความเหลือ่มล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง 

บริการของรัฐ 
 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสสามปี ๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสามปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย (๑) สถานการณ์ทางสังคม      
การจ้างงานโดยรวมลดลง ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อย การเจ็บป่วยด้วย       
โรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้น การเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบุหรี่เพิ่มขึ้น คดีอาญารวมและคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น ส่วนคดีชีวิตร่างกายและเพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลง การเกิด
อุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง ส าหรับการเปิดพื้นที่การเรียนรู้  : และนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุมีส่วนส าคัญอย่างมากที่จะช่วยให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และ (๒) บทความเรื่อง “ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ในประเทศไทย” กล่าวถึงทิศทางการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ได้แก่    
แผนบูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖ ของกระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ    
การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในการจัดหา
พื้นที่เพื่อการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดหา
พันธุ์สัตว์หรือน้ าเช้ือปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งการผลิตปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ดา้นการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่าง ๆ เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ให้ถูกต้อง ทั่วถึง 
โดยจะต้องช้ีแจง เน้นย้ าให้ทราบถึงข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุน
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พิจารณาจัดตั งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ชั่วคราวในพื นที่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่           
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และมีความสนใจเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้จัดท า
บัญชีรายช่ือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง
การก าหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจโรงแรม
หรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อไป ทั้งนี้     
ให้ค านึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับคณะกรรมการดังกล่าว 
เพื่อให้การด าเนินการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ   
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น       
ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะท างานพิเศษขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ประสานงานเช่ือมโยงกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท้ังหมดแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน 
                    ๔.๒ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดท าภาพ
หรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เพื่อให้เข้าใจง่าย ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง
เพื่อท าหน้าที่สร้างการรับรู้ภารกิจและผลการด าเนินการของแต่ละกระทรวง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล นั้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลที่มีข้อมูลจ านวนมาก   
ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ด าเนินการดังนี้ 
                          ๔.๒.๑ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิก       
เพื่อการสื่อสาร (Infographics) ท่ีมีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้น าเผยแพร่   
ต่อสาธารณชนในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย 
                          ๔.๒.๒ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทบทวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้น าผลการด าเนินงานของโฆษกกระทรวง
และโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๔.๒.๑ มาประมวลด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล 
และให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดการด าเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่
ประชาชน เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ การลดภาระรายจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจพิจารณาน าแนวทาง 
การด าเนินการในปีท่ีผ่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเพลงในการน าเสนอในเวทีหรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อแสดงความเป็นไทย 
                ๗. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายงานความคืบหน้าในการจัดท า      
แผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้วรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                ๘. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ระดมก าลังเครื่องจักรกล รถผลิตน้ าดื่ม รถไฟฟ้า รถสุขา และเรือท้องแบนเพื่อให้บริการ



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
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ประชาชนในการสัญจร ตลอดจนเร่งระบายน้ าที่ท่วมขังลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อลด
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมแผนการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหา
จากอุทกภัยดังกล่าวและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  กระทรวงแรงงานส่งความสุข ปี ๒๕๖๑ “๙ ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง กระทรวงแรงงานส่งความสุข ปี ๒๕๖๑ “๙ ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” ส าหรับเป็น
ของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานมอบให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้างและประชาชนทั่วไป เช่น (๑) ชื่นชอบ ช่างแรงงาน 
บริการตรวจสภาพ ซ่อมบ ารุงรถยนต์ จักรยานยนต์ ๗๗ จุดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐-๔ มกราคม ๒๕๖๑     
(๒) ช่ืนชม ช่างประชารัฐ บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนราคาถูก เต็มใจบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานกระทรวงแรงงาน
ทั่วประเทศกว่า ๑,๐๐๐ คน (๓) ช่ืนมื่น มีงานท า จับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงใจรวมงานคนพิการ คนสูงวัย ๗๐,๐๐๐ อัตรา 
โดยมีต าแหน่งงานของผู้สูงวัย ๒,๕๐๐ อัตรา (๔) ช่ืนบาน บ้านประชารัฐ ให้ผู้ประกันตนกู้เงินซื้อบ้าน ดอกเบี้ยต่ า ๓% คงที่ ๓ ปี 
รายละไม่เกิน ๑ ล้านบาท กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย และ (๕) ชื่นใจ ค่าเลี้ยงดูบุตร      
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกันตนจากเดิม ๔๐๐ เป็น ๖๐๐ บาท ต่อคน/เดือนคราวละไม่เกิน ๓ คน มีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ คน เป็นต้น ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส  
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในการจัดหา
พื้นที่เพื่อการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดหา
พันธุ์สัตว์หรือน้ าเช้ือปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งการผลิตปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่าง ๆ เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ให้ถูกต้อง ทัว่ถึง 
โดยจะต้องช้ีแจง เน้นย้ าให้ทราบถึงข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุน
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่ัวคราว
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และมีความสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้จัดท า
บัญชีรายช่ือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง
การก าหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจโรงแรม
หรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อไป ทั้งนี้     
ให้ค านึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับคณะกรรมการดังกล่าว 
เพื่อให้การด าเนินการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ   
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น       
ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะท างานพิเศษขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ประสานงานเช่ือมโยงกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท้ังหมดแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน 
                    ๔.๒ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดท าภาพ
หรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เพื่อให้เข้าใจง่าย ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง
เพื่อท าหน้าที่สร้างการรับรู้ภารกิจและผลการด าเนินการของแต่ละกระทรวง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล นั้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลที่มีข้อมูลจ านวนมาก   
ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ด าเนินการดังนี้ 
                          ๔.๒.๑ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิก      
เพื่อการสื่อสาร (Infographics) ท่ีมีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้น าเผยแพร่   
ต่อสาธารณชนในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย 
                          ๔.๒.๒ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทบทวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้น าผลการด าเนินงานของโฆษกกระทรวง
และโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๔.๒.๑ มาประมวลด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล 
และให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดการด าเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่
ประชาชน เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ การลดภาระรายจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจพิจารณาน าแนวทาง 
การด าเนินการในปีท่ีผ่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเพลงในการน าเสนอในเวทีหรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อแสดงความเป็นไทย 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

                ๗. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายงานความคืบหน้าในการจัดท า      
แผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้วรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                ๘. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในพื นที่ภาคใต้    
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ระดมก าลังเคร่ืองจักรกล รถผลิตน  าด่ืม รถไฟฟ้า รถสุขา และเรือท้องแบนเพ่ือให้บริการ
ประชาชนในการสัญจร ตลอดจนเร่งระบายน  าที่ท่วมขังลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมทั งให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการ
เพ่ือลดพื นที่ที่ประสบอุทกภัยในระยะต่อไปด้วย ทั งนี  ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมแผนการตรวจเยี่ ยมประชาชนในพื นที่       
ที่ประสบปัญหาจากอุทกภัยดังกล่าวและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)         
เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบการส าแดงราคาต่ ากว่า  
ความเป็นจริง หรือกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้ก าชับเจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์            
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและ    
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดเตรียมการแสดงส าหรับการประชุม ASEAN ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้าง            
ความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยแบ่งการแสดงออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ (๑) การแสดงพื้นเมืองที่สะท้อนประเพณีวัฒนธรรม
ของภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย (๔ ภาค) (๒) การแสดงโขนและหุ่นกระบอก (๓) การแสดงดนตรีและการขับร้องบทเพลงในรูปแบบ    
ที่ทันสมัยโดยนักร้องที่ผ่านการประกวดจากเวทีคุณภาพต่าง ๆ และ (๔) การแสดงที่สื่อเห็นถึงความมีเอกภาพและเช่ือมโยงกัน   
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น ASEAN Connectivity ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่อลังการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ก ากับให้กรมประชาสัมพันธ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีคณะปฏิบัติการข่าวสาร ( Information Operation) ๖ คณะ ตามกลุ่มภารกิจ (ด้านความมั่นคง     
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน)     
โดยให้คณะปฏิบัติการข่าวสารดังกล่าวมีหน้าที่ส าคัญในการปฏิบัติการข่าวสารในเรื่องที่เป็นนโยบายหรือภารกิจส าคัญของรัฐบาล
ภายใต้กลุ่มภารกิจนั้น ๆ เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้อง ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หรือประเด็นที่สื่อมวลชนอาจน าเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ในรูปแบบและผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีความถี่ในการสื่อสารที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการเข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่มในสังคม ท้ังนี้ ให้กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอรายชื่อคณะปฏิบัติการข่าวสารดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่ที่แนวเขตที่ดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยท่ีต้องการให้รัฐ
จัดหาที่อยู่อาศัยแทนที่อยู่อาศัยเดิม ซ่ึงตั งอยู่ในแนวกีดขวางทางน  าหรืออยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาจัดหาพื นที่เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยให้พิจารณาจัดสร้างเป็นที่อยู่อาศัยในลักษณะ
ของบ้านส าเร็จรูป (Knockdown) ทั งนี  ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
หลีกเลี่ยงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน  าด้วย 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรในภาพรวมทั้งหมด ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
และทางรางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้ว และเส้นทางใหม่ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 
แล้วให้พิจารณาก าหนดแนวทางการเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งดังกล่าวให้เป็นโครงข่ายการจราจรที่เหมาะสม มีความสะดวก 
รวดเร็ว และประหยัด ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างเส้นทางเพิ่มเติมอีก ควรพิจารณาแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย
ของประชาชน พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด โดยให้กระทรวงคมนาคมจัดท าเป็นแผนบูรณาการเส้นทาง        
การคมนาคมขนส่งของประเทศไทยที่เช่ือมโยงต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านทั้งเส้นทางหลักและ
เส้นทางรอง แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม        
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบ     
การส าแดงราคาต่ ากว่าความเป็นจริงหรือกรณีอื่น ๆ และให้ก าชับเจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการน าเข้ารถยนต์มาในราชอาณาจักรในภาพรวม
อย่างเป็นระบบ เช่น พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างภาษีเกี่ยวกับการน าเข้ารถยนต์มาในราชอาณาจักร และรายงานผล  
การด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ทุกกระทรวงจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
และหน่วยงานในสังกัด เช่น ความรู้เฉพาะเรื่องที่เป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน งานบริการที่หน่วยงานจัดให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยส่งให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อประมวลเป็นชุดความรู้ในภาพรวม พร้อมทั้งส่งให้กระทรวงศึกษาธิการน าไปด าเนินการจัดท าเป็น     
ชุดความรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษาต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่       
ที่ราษฎรไม่สามารถครอบครองได้ เช่น เขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ เขตพื้นที่โบราณสถาน เขตพื้นที่มรดกโลก เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนที่เข้าครอบครองหรือท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ดังกล่าวอยู่ก่อนการประกาศฯ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในบริเวณเขต
พื้นที่ดังกล่าวได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาประชาชนท่ีบุกรุกในเขตพื้นท่ีดังกล่าวด้วย 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดสร้าง      
ที่อยู่อาศัยในลักษณะของบ้านส าเร็จรูป (Knockdown) ให้แก่ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยตั งอยู่ในแนวกีดขวางทางน  าหรืออยู่ในเขต
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี เพ่ือทดแทนที่อยู่อาศัยเดิม นั น        
ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์) พิจารณาด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในลักษณะของ        
บ้านส าเร็จรูป (Knockdown) ด้วย ทั งนี  ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กระทรวงการคลังได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รวมถึงติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ด าเนินการเสร็จสิ้นทั้ง ๑๕ โครงการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
และ ๔ มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ (๑) การสนับสนุนสินเช่ือเพื่อสร้างรายได้ (๒) การแก้ไขปัญหาหนี้สิน (๓) การให้ความรู้ทางการเงิน
แก่ประชาชน และ (๔) การติดตามและขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาฯ 
                ๒. ภาพรวมโครงการของแผนพัฒนาฯ กระทรวงการคลังจะเร่งผลักดันและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีการจัดท าโครงการส่งเสริมการออมและการเข้าถึงสวัสดิการเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นสินเช่ือ       
ที่สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งจะติดตามและก าชับให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯ อย่างเคร่งครัด โดยหากมีการปรับเปลี่ยน/ยกเลิกโครงการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น
ให้กระทรวงการคลังทราบ เพ่ือรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั งที่ ๑๐ (The 10th AMRDPE) 

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๐ 
(ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication : AMRDPE) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันที่ ๒-๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์)    
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๔ 
(Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication : SOMRDPE) และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียน+๓ ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๐ (SOMRDPE+3) รวมทั้งเสวนาอาเซียนด้านการพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๖ (ASEAN Forum on Rural Development and Poverty Eradication) 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
ครั้งที่ ๑๐ มีสาระส าคัญเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือ     
เพื่อการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน โดยสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจน ฉบับปี ๒๐๑๖-๒๐๒๐ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนให้หลุดพ้นจาก
ความยากจน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการพูดคุยกันแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นระหว่างอาเซียนและประเทศ+๓ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ต่อไป 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการของขวัญปีใหม่ปี ๒๕๖๑ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้แก่ประชาชนปี ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย (๑) โครงการเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน โดยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ (๒) โครงการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง โดย ธอส. ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินเช่ือที่อยู่อาศัยที่มีเง่ือนไขผ่อนปรนเพื่อให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองได้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. และ ธอส. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการน าค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการบวกกลับก าไรสุทธิเพื่อการค านวณโบนัสพนักงาน เห็นควรให้มีการ
ด าเนินการตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง และให้ ธอส. จัดเตรียมแนวทางรองรับ  NPLs ที่อาจจะเกิดขึ้น      



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

ในอนาคต กรณีประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการเกิดข้อจ ากัดในการช าระหนี้ รวมทั้งให้ ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธ์
โครงการช าระดีมีคืนอย่างทั่วถึงแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้ช าระหนี้ตามเง่ือนไขโครงการ โดยการปลูกฝังให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการช าระหนี้ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วน       
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

 ๓.๔  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕  สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗  แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ (เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่

ราษฎรในพื นที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ (เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการออก
เอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง) ในส่วนของการจัดสรรแปลงตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลอื
ให้ได้รับที่จัดสรรโครงการขยายเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ (ส าหรับโรงไฟฟ้าเครื่องที่ ๘ และ ๙ จังหวัดล าปาง ประเภทการช่วยเหลือ    
๑ ไร่ ๓ งาน) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ านวน ๓ ราย ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินให้แก่
ราษฎรทั้ง ๓ ราย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 

ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการด าเนินงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ รอบ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รอบ ๓ ปี          
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยตามแผนยุทธศาสตร์      
การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) การบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การด าเนินการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ การพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะ การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและการพัฒนา
ศักยภาพสตรี รวมทั้งการจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาและการเรียนรู้  

การทะนุบ ารุงศาสนา  

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓  กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔  พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง สบร. ได้จัดให้มีระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชนผ่านการเรียนรู้       
ที่ทันสมัย โดยด าเนินการ (๑) การขับเคลื่อนการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๒) การขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้     
ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ (๓) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ และ (๔) การบูรณาการ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ส าหรับแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สบร. มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกิด    
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชนผ่านสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชน
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยจะด าเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคให้ทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายแนวคิดการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ       
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอ 
 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในการจัดหา
พื้นที่เพื่อการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดหา
พันธุ์สัตว์หรือน้ าเช้ือปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งการผลิตปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

 ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ดา้นการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่าง ๆ เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ให้ถูกต้อง ทั่วถึง 
โดยจะต้องช้ีแจง เน้นย้ าให้ทราบถึงข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุน
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่ัวคราว
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และมีความสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัด       
ทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพ้ืนที่ 
รวมทั้งให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย นั้น      
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินการให้ครอบคลุมถึงการก าหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจโรงแรม
หรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อไป ทั้งนี้     
ให้ค านึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับคณะกรรมการดังกล่าว 
เพื่อให้การด าเนินการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ   
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น       
ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะท างานพิเศษขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ประสานงานเช่ือมโยงกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท้ังหมดแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน 
                    ๔.๒ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดท าภาพ
หรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เพื่อให้เข้าใจง่าย ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง
เพื่อท าหน้าที่สร้างการรับรู้ภารกิจและผลการด าเนินการของแต่ละกระทรวง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล นั้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลที่มีข้อมูลจ านวนมาก   
ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ด าเนินการดังนี้ 
                          ๔.๒.๑ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิก       
เพื่อการสื่อสาร (Infographics) ท่ีมีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้น าเผยแพร่   
ต่อสาธารณชนในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย 
                          ๔.๒.๒ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทบทวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้น าผลการด าเนินงานของโฆษกกระทรวง
และโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๔.๒.๑ มาประมวลด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล 
และให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดการด าเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่
ประชาชน เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ การลดภาระรายจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจพิจารณาน าแนวทาง 
การด าเนินการในปีท่ีผ่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

                ๖. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเพลงในการน าเสนอในเวทีหรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อแสดงความเป็นไทย 
                ๗. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายงานความคืบหน้าในการจัดท า      
แผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้วรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                ๘. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ระดมก าลังเครื่องจักรกล รถผลิตน้ าดื่ม รถไฟฟ้า รถสุขา และเรือท้องแบนเพื่อให้บริการ
ประชาชนในการสัญจร ตลอดจนเร่งระบายน้ าที่ท่วมขังลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อลด
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมแผนการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหา
จากอุทกภัยดังกล่าวและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไปด้วย 
 

 ๔.๖  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
  

 ๔.๗  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม

พุทธศักราช ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย        
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบโครงการสวดมนต์
เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสรับปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยขอให้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการสมาทานศีล 
ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้มีพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ในวันที่             
๑ มกราคม ๒๕๖๑ รวมทั้งขอให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัว ลด ละ เลิกอบายมุข สิ่งเสพติด 
และร่วมกันท ากิจกรรมที่เป็นมงคลดังกล่าวที่วัดแทนการละเล่นหรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอื่น 
                ๒. กระทรวงวัฒนธรรมได้ประชุมหารอืร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันบูรณาการการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนา รวมทั้งการน ามิติทางศาสนาเป็นสิ่งจูงใจให้
ประชาชนทุกศาสนา ลด ละ เลิกอบายมุขในเทศกาลปีใหม่ เช่น กิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล กิจกรรม     
สวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ๑๖ จังหวัด และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ เป็นต้น ท้ังนี้ ได้ขอความร่วมมือองค์การศาสนาอ่ืน
เชิญชวนศาสนสถานในสังกัดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยประกอบพิธีทางศาสนา   
ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้น ๆ 
 

 ๔.๘  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในการจัดหา
พื้นที่เพื่อการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดหา
พันธุ์สัตว์หรือน้ าเช้ือปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งการผลิตปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่าง ๆ เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ให้ถูกต้อง ทั่วถึง 
โดยจะต้องช้ีแจง เน้นย้ าให้ทราบถึงข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุน
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่ัวคราว
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และมีความสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้จัดท า
บัญชีรายช่ือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง
การก าหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจโรงแรม
หรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อไป ทั้งนี้     
ให้ค านึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับคณะกรรมการดังกล่าว 
เพื่อให้การด าเนินการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ   
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น       
ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะท างานพิเศษขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ประสานงานเช่ือมโย งกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท้ังหมดแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน 
                    ๔.๒ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดท าภาพ
หรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เพื่อให้เข้าใจง่าย ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง
เพื่อท าหน้าที่สร้างการรับรู้ภารกิจและผลการด าเนินการของแต่ละกระทรวง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล นั้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลที่มีข้อมูลจ านวนมาก   
ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ด าเนินการดังนี้ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

                          ๔.๒.๑ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิก       
เพื่อการสื่อสาร (Infographics) ท่ีมีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้น าเผยแพร่   
ต่อสาธารณชนในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย 
                          ๔.๒.๒ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทบทวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้น าผลการด าเนินงานของโฆษกกระทรวง
และโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๔.๒.๑ มาประมวลด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล 
และให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดการด าเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่
ประชาชน เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ การลดภาระรายจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจพิจารณาน าแนวทาง 
การด าเนินการในปีท่ีผ่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลั กษณ์ไทย เพ่ือให้        
ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเพลงในการน าเสนอในเวทีหรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทย
และต่างประเทศเพ่ือแสดงความเป็นไทย 
                ๗. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายงานความคืบหน้าในการจัดท า      
แผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้วรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                ๘. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ระดมก าลังเครื่องจักรกล รถผลิตน้ าดื่ม รถไฟฟ้า รถสุขา และเรือท้องแบนเพื่อให้บริการ
ประชาชนในการสัญจร ตลอดจนเร่งระบายน้ าที่ท่วมขังลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อลด
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมแผนการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหา
จากอุทกภัยดังกล่าวและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการด าเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และ

ก าแพงเพชร)  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการด าเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร  

(สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และก าแพงเพชร) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. การบริหารจัดการ ก ากับดูแล การใช้พื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร คณะกรรมการอ านวยการและควบคุมการด าเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบด าเนินงาน     
๒ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการ ก ากับ ควบคุมดูแลอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  
                ๒. โครงการจัดท าร่างแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐) กรมศิลปากรก าลังจัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาอุทยานดังกล่าว โดยมีแนวคิดการพัฒนาให้เป็นเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้ประชาชน   
อยู่ร่วมกับโบราณสถานได้ โดยคาดว่าจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม         
โดยกรมศิลปากรได้จัดท าโครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่มรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและ       
เมืองบริวาร (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และก าแพงเพชร) เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งจะด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ๓ ด้าน ได้แก่ ศึกษาวิจัยด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน 
และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์นี้จะสามารถรองรับการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวจากจังหวัดในเขตภาคกลาง ซึ่งเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วจะสา มารถ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานความคืบหน้าการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย 
ของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ซึ่งมีการด าเนินงานท่ีส าคัญ ได้แก่ (๑) การศึกษา
ทางวิชาการของโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย 
(๒) การด าเนินการโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย กฎบัตรระหว่างประเทศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๓) การประสานความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย (๔) การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย (๕) การเผยแพร่ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ท้ังนี้         
ให้กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเรื่องนี้ด้วยความละเอียดรอบคอบยึดหลักการเจรจาเพื่อขอความร่วมมือ
ตามมาตรฐานสากลด้วยความระมัดระวัง โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย 
 

 ๔.๙  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

ของประชาชน 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อเสนอแนะนโยบายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีนโยบายและแผนการด าเนินงานเพ่ือลดความพิการ

แต่ก าเนิด โดยการก าหนดให้กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาและผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน กรณีนโยบายและแผนการด าเนินงานเพื่อลดความพิการแต่ก าเนิด โดยการก าหนดให้กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบ   
ในอาหาร ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้แจ้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทราบด้วย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ให้กรมอนามัยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสตรีและเด็ก ได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
ร่วมท าแผนการด าเนินงาน เพื่อลดความพิการแต่ก าเนิด โดยให้ด าเนินการประชุมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
                ๒. ให้กรมอนามัยเน้นการด าเนินการแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์และคู่สมรสที่พร้อมจะมีบุตรให้ได้รับทราบถึงประโยชน์
ของโฟเลตและกรดโฟลิกในการลดความพิการแต่ก าเนิดผ่านทางคลินิก ANC และโรงเรียนพ่อแม่ และให้กรมอนามัยร่วมมือกับ
องค์การเภสัชกรรมด าเนินการส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์เข้าถึงยาและได้รับก่อนตั้งครรภ์ทุกสัปดาห์ อย่างน้อย ๑๒ สัปดาห์    
และปรับให้ยาเม็ด Triferdine® เมื่อตั้งครรภ์แล้ว วันละ ๑ เม็ด ตลอดการตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้กรมอนามัยร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพัฒนานโยบายและแผนการด าเนินงานส าหรับการก าหนดให้เติมกรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบ
ในอาหาร 
                ๓. ให้กรมอนามัยประสานความร่วมมือในเรื่องการวิจัยและทุนสนับสนุนการวิจัย การเติมกรดโฟลิกลงในอาหาร
ร่วมกับหน่วยงาน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยจัดการประชุมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
       และโรคอุบัติซ  า  
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐-๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยจะมีการรณรงค์ “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร
อย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวน
ผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง โดยมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมี ๖ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 
(๒) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม (๓) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ (๔) มาตรการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว (๕) มาตรการความปลอดภัยทางน้ า และ (๖) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์            
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่      
๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ 
จ านวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๖๓๕,๑๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๐ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๙๓ 
(เป้าหมายภาพรวมร้อยละ ๒๐.๙๓) ประกอบด้วย 
                    ๑.๑ รายจ่ายประจ า จ านวน ๒,๒๔๐,๒๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๕๘๓,๗๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๐๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๒๑ (เป้าหมายรายจ่ายประจ าร้อยละ ๒๒.๘๕) 
                    ๑.๒ รายจ่ายลงทุน จ านวน ๖๕๙,๗๘๑ ล้านบาท มีการก่อหน้ีแล้ว จ านวน ๒๐๑,๑๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๔๔ เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๕๑,๓๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๘ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๘๓ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ ๑๔.๖๑) 
                ๒. รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จ านวน ๕๗๗,๒๙๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๒๐๑,๑๖๘ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๕ และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๕๑,๓๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๗๒ 
(เป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๔.๖๑)  
                ๓. รายการผูกพันใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อรายการ จ านวน ๔๐ รายการ 
รวมวงเงิน จ านวน ๑๑,๑๙๔ ล้านบาท ผูกพันปีต่อไป จ านวน ๗๓,๐๖๒ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๘๔,๒๕๖ ล้านบาท 
                ๔. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๙๙,๑๐๕ ล้านบาทมีการเบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน ๔๓,๔๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๑ 
             

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในการจัดหา
พื้นที่เพื่อการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับ     
การจัดหาพันธุ์สัตว์หรือน้ าเชื้อปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพ่ือเร่งการผลิตปศุสัตว์ ให้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้       
ให้ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่าง ๆ เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ให้ถูกต้อง ทั่วถึง 
โดยจะต้องช้ีแจง เน้นย้ าให้ทราบถึงข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุน
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่ัวคราว
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และมีความสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้จัดท า
บัญชีรายช่ือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง
การก าหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจโรงแรม
หรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อไป ทั้งนี้     
ให้ค านึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับคณะกรรมการดังกล่าว 
เพื่อให้การด าเนินการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ   
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น       
ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะท างานพิเศษขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ประสานงานเช่ือมโยงกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท้ังหมดแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน 
                    ๔.๒ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดท าภาพ
หรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เพื่อให้เข้าใจง่าย ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง
เพื่อท าหน้าที่สร้างการรับรู้ภารกิจและผลการด าเนินการของแต่ละกระทรวง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล นั้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลที่มีข้อมูลจ านวนมาก   
ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ด าเนินการดังนี้ 
                          ๔.๒.๑ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิก       
เพื่อการสื่อสาร (Infographics) ท่ีมีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้น าเผยแพร่   
ต่อสาธารณชนในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย 
                          ๔.๒.๒ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทบทวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้น าผลการด าเนินงานของโฆษกกระทรวง
และโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๔.๒.๑ มาประมวลด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล 
และให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

                ๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดการด าเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่
ประชาชน เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ การลดภาระรายจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจพิจารณาน าแนวทาง 
การด าเนินการในปีท่ีผ่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเพลงในการน าเสนอในเวทีหรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อแสดงความเป็นไทย 
                ๗. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายงานความคืบหน้าในการจัดท า      
แผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้วรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                ๘. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ระดมก าลังเครื่องจักรกล รถผลิตน้ าดื่ม รถไฟฟ้า รถสุขา และเรือท้องแบนเพื่อให้บริการ
ประชาชนในการสัญจร ตลอดจนเร่งระบายน้ าที่ท่วมขังลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อลด
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมแผนการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหา
จากอุทกภัยดังกล่าวและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนนุงบประมาณโครงการปรับพ้ืนที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบท่ี ๒ ภายใต้แผนการผลิตและ 
  การตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการปรับพ้ืนท่ีปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ ๒ ภายใต้
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการขยายการส่งเสริม    
การปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ โครงการขยายการปลูกพชืปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
อาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) 
ทั้ง ๓ โครงการ กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑,๖๘๗.๑๕๕๗ ล้านบาท โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๔๔.๐๐๕๗ ล้านบาท โดยส่วนท่ีเหลืออนุมัติให้ใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลัง
อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๑,๖๔๓.๑๕๐๐ ล้านบาท 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการด าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน    
ที่ก าหนดไว้เพื่อให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                    ๓.๑ ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งช้ีแจงท าความเข้าใจในรายละเอียดและเง่ือนไขของ
โครงการฯ ให้เกษตรกรรับทราบอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และก ากับดูแลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ด้วย 
                    ๓.๒ ก าหนดให้พื้นที่ส าหรับการด าเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ต้องไม่ใช่พื้นที่เดียวกับโครงการอื่นที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ ๒ ปี ๒๕๖๐/๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ [เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ 
(ด้านการผลิต) ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ 
รวมทั้งจะต้องไม่ใช่พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปประกอบกิจกรรมอื่นเป็นการถาวรไปแล้ว 
ได้แก่ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม       



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านา
ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ [เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพิ่มเติม)] 
โครงการโคบาลบูรพา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อด าเนินงานโครงการโคบาลบูรพา) 
และโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ [เรื่อง โครงการปรับเปลี่ยน
พื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)] 
                    ๓.๓ ประสานงานกับโรงงานอาหารสัตว์ที่เป็นผู้รับซื้อเมล็ดข้าวโพดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ โดยให้ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามเง่ือนไขในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด กิโลกรัมละไม่ต่ ากว่า 
๘ บาท ในมาตรฐานคุณภาพข้าวโพดของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ข้าวโพดเบอร์ ๒ ความช้ืนไม่เกินร้อยละ ๑๔.๕ ณ หน้าโรงงาน
อาหารสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลดทอนตามช้ันคุณภาพ และระยะทางอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกร ซึ่งเป็น
เงื่อนไขเดียวกับเงื่อนไขโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
[เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๙/๖๐ รอบที่ ๒ 
(มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนปลูกพืชหมุนเวียน)] 
                ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์การผลิตและการค้าอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งบริหารจัดการ    
การน าเข้าอาหารสัตว์ทั้งในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสินค้าเกษตรอื่นที่ใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าวสาลี และ        
กากข้าวโพดเอทานอล (Distillers Dried Grains with Solubles : DDGS) อย่างรัดกุม 
                ๕. ในการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรโดยผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นั้น  
กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. จะต้องด าเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรโดยไม่หักเงินที่เกษตรกรพึงได้รับจากโครงการปรับพื้นที่
ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ ๒ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ ไปใช้เพื่อการอื่นก่อน      
เช่น การช าระหนี้ที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส. เป็นต้น 
                ๖. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ส านักงบประมาณ และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การก าหนดพื้นที่ในการด าเนินโครงการฯ ไม่ให้ทับซ้อนกัน 
การตรวจสอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ให้ซ้ าซ้อนกับโครงการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน การเร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง การพิจารณาระยะเวลาด าเนินการให้มีความเหมาะสมและสามารถด าเนินการได้           
ในระยะเวลาที่ก าหนด การติดตามการด าเนินโครงการฯ การก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และการประเมินผลการด าเนินโครงการฯ     
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวและคณะรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
ในการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และให้ความส าคัญกับการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยน
พื้นที่การปลูกข้าวท่ีไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่น เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขออนุมัติเกลี่ยโควตาน าเข้านมผงขาดมันเนยที่ผู้ประกอบการน าเข้านมผงขาดมันเนยในโควตาของกลุ่มที่ ๑ ไปให้

กลุ่มที่ ๒  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

                ๑. เห็นชอบในหลักการกรณีการใช้โควตานมผงขาดมันเนย ปี ๒๕๖๐ ของกลุ่มนิติบุคคลที่ ๑ (กลุ่มที่รับซื้อน้ านมดิบ) 
คงเหลือ และมีการคืนโควตาเกลี่ยไปให้กลุ่มนิติบุคคลที่ ๒  (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม) ก ากับดูแลให้กลุ่มนิติบุคคลที่ ๒ (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) 
ที่ได้รับโควตาคงเหลือจากกลุ่มนิติบุคคลที่ ๑ (กลุ่มที่รับซื้อน้ านมดิบ) มีส่วนช่วยเหลือกลุ่มนิติบุคคลที่ ๑ (กลุ่มที่รับซื้อน้ านมดิบ) 
เพื่อให้การรับซื้อน้ านมดิบจากเกษตรกรภายในประเทศเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดและไม่ให้เกิดผลกระทบใด ๆ 
ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง  
ให้ตรวจสอบและก ากับดูแลให้การเกลี่ยโควตาภายในกลุ่มนิติบุคคลที่ ๒ (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเร่งรัดด าเนินการบริหารจัดการโควตาในช่วงไตรมาส
สุดท้าย ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไปด้วย 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๗๘) เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐          
โดยเป็นการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้า คราวละ ๓ ปี ทุกกรอบการค้าและจากประเทศนอกความตกลง ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายอาหารเสนอ      
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง    
ในการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ครอบคลุมถึงวัตถุดิบทดแทนอาหารสัตว์อื่น ๆ นอกเหนือจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ ๓ ชนิด      
(กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ด้วย เช่น ข้าวสาลี กากข้าวโพดเอทานอล เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวท าง    
การบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศเพื่อให้มีการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการนโยบายอาหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การพิจารณาปรับแก้   
ความคลาดเคลื่อนของอัตราภาษีของรายการสินค้าน าเข้าที่ก าหนดไว้ในร่างนโยบายและมาตรการฯ ให้ตรงตามข้อผูกพันของไทย
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ ของไทย การช้ีแจงให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เข้าใจนโยบายและมาตรการน าเข้าสินค้าเกษตร   
ของไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางส่วนเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และแสวงหาวิธีการที่จะช่วยผ่อนคลายหรือระบายวัตถุดิบอาหารสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่กระทบกับผลประโยชน์
ในภาพรวมของไทย การติดตามการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังและวิเคราะห์ผลกระทบต่อเกษตรกรในภาพรวม     
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับดูแลการน าไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่น าเข้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ         
ความปลอดภัยอาหารของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
             

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเตรียมการมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า การยางแห่งประเทศไทยได้จัดท า
โครงการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง รวม ๓ โครงการ ดังน้ี 
                    ๑.๑ โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจากการส ารวจเบื้องต้นพบว่า มีความต้องการใช้ยาง
ในปี ๒๕๖๑ แบ่งออกเป็น น้ ายางข้น จ านวนประมาณ ๑๐๗,๔๓๑.๕๘ ตัน และยางแห้ง จ านวนประมาณ ๖๔,๔๘๔.๑๔ ตัน       
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                    ๑.๒ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางพารา (ยางแห้ง) เพื่อด าเนินการ    
ดูดซับยางพาราออกจากระบบน ามาเก็บสต็อก 
                    ๑.๓ โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต โดยการปรับลดจ านวนพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราและส่งเสริมให้ปลูก  
ไม้ยืนต้นชนิดอื่นท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจแทน 

 ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่งประเทศไทย) ด าเนินการส ารวจความต้องการใช้ยางของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของภาครัฐให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว ให้ใช้ยางพาราที่เป็นผลผลิตใหม่  
ที่ออกสู่ตลาดเท่านั้น (ห้ามน ายางพาราที่เก็บในสต็อกมาใช้) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณความต้องการใช้ยางพาราที่มีอยู่ในตลาด
ภายในประเทศให้มากยิ่งข้ึน 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการจัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ยางพาราให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราชนิดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อ
วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ (๑) รับทราบร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม พ.ศ. .... (๒) ประธาน 
กนป. มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันหารือแนวทางในการบริหาร
จัดการสต็อกน้ ามันปาล์มดิบ (๓) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ากฎหมายล าดับรองเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม พ.ศ. .... และ (๔) การครบก าหนดวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์ม
น้ ามันแห่งชาติ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธาน กนป. เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  พ๑๑  ๔๑๓๘๖/๖๐ 
เร่ือง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามัน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยลดปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มดิบ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ภายใน    
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยให้ผู้ส่งออก โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มเร่งส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน และให้  
กระทรวงพลังงานประสานผู้ค้าน้ ามันซื้อน้ ามันปาล์มดิบไปผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อสต็อก จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน นอกเหนือจาก     
ที่ให้ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา ๗ ส ารองไว้เดิม รวมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกการส่งออก 
เช่น การขนส่งน้ ามันปาล์มและเรือในการส่งออก ในส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ให้องค์การคลังสินค้าหารือร่วมกับ
เกษตรกรและโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มก าหนดแนวทางการช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาที่ดีขึ้น โดยเน้นการผลิต ปาล์ม
คุณภาพ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์พิจารณาด าเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของประเทศ   
ทั้งระบบมีความยั่งยืน และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม ดังน้ี 
                   ๒.๑ จัดท าแผนการบริหารจัดการสต็อกน้ ามันปาล์มดิบเพิ่มเติมจากแนวทางการแก้ไขปัญหาสต็อกน้ ามันปาล์มดิบ
ตามข้อ ๑ โดยให้พิจารณาก าหนดแนวทางบริหารจัดการสต็อกน้ ามันปาล์มดิบที่มีอยู่เดิมและน้ ามันปาล์มดิบที่เป็นผลผลิตที่จะ   
ออกสู่ตลาดในอนาคตแยกออกจากกันให้ชัดเจน 
                    ๒.๒ ก าหนดแนวทางใช้น้ ามันปาล์มภายในประเทศให้เหมาะสม โดยค านึงถึงรูปแบบการใช้และลักษณะตลาด  
ที่มีความแตกต่างกันระหว่างการใช้เป็นอาหารและการใช้เป็นพลังงาน ทั้งนี้ ควรพิจารณาก าหนดแนวทางการจูงใจให้มีการใช้น้ ามันปาล์ม
ภายในประเทศให้เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงาน 
                ๓. ให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์รับความเห็น
ของส านักงบประมาณที่เห็นควรเร่งรัดให้มีการก าหนดแผนการบริหารจัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของประเทศทั้งระบบ
อย่างครบวงจร โดยก าหนดเป้าหมายปริมาณปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ภายในประเทศและ
สนับสนุนการส่งออกให้มากขึ้น และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร 
เกษตรกร ในการรักษาสมดุลปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มภายในประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกร     
ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐาน สามารถขายได้ในราคาดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ในการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และเห็นชอบร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ ๒๐ ปี และเห็นชอบการเจรจาเพื่อตกลงเรื่องค่าเสียหายตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง ระหว่างการยาง
แห่งประเทศไทยและบริษัท China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd. และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ท่ีให้การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการติดตามการด าเนินโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
และให้การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ ด าเนินการ
เกี่ยวกับปัญหาการปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าไม้ พร้อมทั้งหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในพื้ นที่
ดังกล่าว โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ตามที่เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ 
                ๒. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐       
(เฉพาะโครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และโครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกรแปรรูป
ยางพารา) โดยในส่วนของโครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามรายจ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. เห็นชอบในหลักการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
[เฉพาะโครงการสนับสนุนสินเช่ือเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเช่ือ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 
โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต และการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง] และมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย        
เร่งหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนโดยเร็ว โดยให้น า
ความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ ไปประกอบการหารือด้วย และด าเนินการต่อไปได้ ให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการตามขั้นตอน       
ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการต่าง ๆ ได้ในช่วงต้นปี ๒๕๖๑ 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณเกี่ยวกับกรณีที่มีการขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๕. ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงบประมาณและหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการด าเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีความต้องการใช้ยางพาราตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาง
ของหน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ยางพาราที่การยางแห่งประเทศไทยได้รวบรวมจากเกษตรกรปลูกยางพารา โดยต้องด าเนินการ     
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๑ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๑ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ประกอบด้วย     
(๑) “มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง” กิจกรรม เช่น โครงการชลประทานขนาดเล็ก ระบบส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ (ข้าว ประมง) โครงการโคบาลสร้างอาชีพ เป็นต้น (๒) “เพิ่มพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าเกษตรไทยคุณภาพดีในราคาพิเศษ” 
กิจกรรม เช่น สินค้าปศุสัตว์ราคาถูก ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้ไทย เป็นต้น และ (๓) “ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย
สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐-๒ มกราคม ๒๕๖๑) กิจกรรม เช่น เปิดสถานที่ราชการให้ประชาชน
เข้าชม (ศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และให้ความรู้ด้านการเกษตร) เป็นต้น ระยะเวลาด าเนินการ ช่วงปลาย
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งบประมาณด าเนินโครงการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออก น าเข้า และ    

น าผ่าน ราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการอนุญาต       
ให้ส่งออก น าเข้า และน าผ่าน ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงการขออนุญาตและ     
การอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ งสินค้า พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข       
ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า โดยให้สามารถรองรับการขออนุญาต
และการอนุญาตน าผ่านซึ่งสินค้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตร วจพิจารณา         
โดยให้พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายและความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรปรับถ้อยค าในร่างข้อ ๕ และ        
ร่างข้อ ๑๐ ของร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อให้สอดคล้องกับร่างข้อ ๑๑ และร่างข้อ ๑๒ โดยใช้ถ้อยค าว่า “...เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ความตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ...” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ อย่างทั่วถึงหลังมีผลใช้บังคับ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

        ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ       

ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี
เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเท่ียวรอง)  

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     
มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่าย
ที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนาใน ๕๕ จังหวัด หรือเขตพื้นที่อื่นใด  
ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก าหนด ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี ..(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร มีสาระ 
ส าคัญเป็นการก าหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว และค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวม
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับมาตรการภาษีดังกล่าวในโอกาสแรก  
รวมทั้งด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและภาคประชาชนในจังหวัดท่องเที่ยวรอง เพื่อรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว
ที่จะเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ๆ        
ของจังหวัดท่องเที่ยวรอง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจ าปี ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. อนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจ าปี ๒๕๖๑ พร้อมข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการก าหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินส าหรับระยะปานกลาง และ
เป้าหมายส าหรับปี ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินไว้ที ่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที ่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ 
เช่นเดียวกับเมื่อปี ๒๕๖๐ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและ กนง. รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนา         
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายการเงินควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารเพื่อยึดเหนี่ยวการคาดการณ์
เงินเฟ้อของสาธารณชน รวมทั้งรักษาระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงินจนกว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะสามารถกลับเข้าสู่     
ค่ากลางของเป้าหมายการเงินได้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาเสถียรภาพในระบบการเงิน และหากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เคลื่อนไหวอยู่นอกกรอบเป้าหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นส าหรับการบริโภคและการลงทุน ให้ กนง. เร่งพิจารณา     
หาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว และรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด าริและขอผ่อนผันยกเว้น   

มติคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร แปลงท่ี ๑  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                 ๑. อนุมัติในหลักการด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด าริและขอผ่อน
ผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร แปลงท่ี ๑ กรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการทั้งสิ้น ๙,๕๘๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ ส านักงบประมาณ
ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบรับไว้แล้ว จ านวน ๒๖๕,๒๙๗,๖๐๐ บาท ส่วนงบประมาณที่จะใช้
ด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ  
ส านักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เร่งรัดการด าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน   
๓ ปี โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด     
รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี  และแนวทางปฏิบัติส าหรับ
การด าเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายเลนที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้างทางระบายน้ าใหม่ควรมีการศึกษาผลกระทบด้านประวัติศาสตร์ 
การรักษาระดับน้ าใต้ดินในหน้าแล้ง โดยด าเนินการลักษณะฝายมีชีวิต/ฝายน้ าล้น และการน าผลการรับฟังความเห็นจาก           
ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ด าเนินการขอตั้งงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าหรือบ ารุงป่าชายเลนไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่า ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ว่าด้วยการปลูกและการท านุบ ารุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณีการด าเนินการโครงการใด ๆ 
ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด และยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์
ในพื้นที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรร มชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้        
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ด าเนินการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบและ
ผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการฯ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

                

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เพ่ือด าเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน ๑๑๕ กิโลโวลต์ 

ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑  

    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าช้ันที่ ๑ เพื่อด าเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน ๑๑๕ 
กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานไีฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในประเด็นการห้ามล่าสตัว์ป่าทั้งระหว่างก่อสร้างและหลงัก่อสร้าง และการพิจารณาเรื่องการ
ใช้สายไฟที่มีฉนวนหุ้มในช่วงที่ผ่านเขตอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่
ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด การด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะ
มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ าที่ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในกรณีไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนที่วางไว้ และศึกษาทางเลือกในการพัฒนาพลังงานทดแทนส าหรับพ้ืนท่ีที่มีความเปราะบางทางธรรมชาติและระบบไฟฟ้าเข้าถึง
ได้ยาก เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. เร่งด าเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  แนวทางการบริหารจัดการน้ ามันปาล์มดิบล้นสต็อก  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ ามันปาล์มดิบล้นสต็อก ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ผู้ผลิตไบโอดีเซลจะร่วมมือกันผลิตไบโอดีเซลเพิ่มอีกวันละ ๒ ล้านลิตร จนเต็มก าลังการผลิตที่ประมาณ     
๖ ล้านลิตรต่อวัน 
                    ๑.๒ ผู้ค้าน้ ามันให้ความร่วมมือเพิ่มปริมาณจองซื้อน้ ามันไบโอดีเซลล่วงหน้าเป็น ๒ เท่าของความต้องการใช้
ปกติมาเก็บเป็นสต็อกเพิ่ม ๖๐ ล้านลิตร จากเดิมที่เก็บอยู่ ๙๒ ล้านลิตร เพื่อดูดซับน้ ามันปาล์ม ๕๐,๐๐๐ ตัน ภายใน ๑ เดือน 
                    ๑.๓ เป้าหมายดูดซับน้ ามันปาล์มออกจากสต็อกได้ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน ภายในเวลา ๒ เดือน 
                    ๑.๔ กระทรวงพลังงานจะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบปริมาณการผลิตของผู้ผลิตไบโอดีเซล จ านวน ๑๓ ราย 
และตรวจสอบสต็อกน้ ามันไบโอดีเซล ณ คลังของผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา ๗ จ านวน ๑๘ ราย และของผู้ผลิตไบโอดีเซล จ านวน ๑๓ ราย 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ       

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม ๒ ฉบับ 
(มาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคญั
เป็นการก าหนดมาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสนาม         
โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ให้สอดคล้องกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับผลตอบแทนจากเงินฝากประเภทดังกล่าวของสถาบันการเงินอื่น ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นกลางและสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในโอกาสแรก ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือสนับสนนุการด าเนินโครงการสานพลังประชารัฐ)        
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการสานพลังประชารัฐ) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ 
หรือเพื่อด าเนินการภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ส าหรับเงินได้ที่ไ ด้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ่มในหรือหลังวันที่             
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรในภาพรวมทั้งหมด ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
และทางรางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้ว และเส้นทางใหม่ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 
แล้วให้พิจารณาก าหนดแนวทางการเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งดังกล่าวให้เป็นโครงข่ายการจราจรที่เหมาะสม มีความสะดวก 
รวดเร็ว และประหยัด ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างเส้นทางเพิ่มเติมอีก ควรพิจารณาแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย
ของประชาชน พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด โดยให้กระทรวงคมนาคมจัดท าเป็นแผนบูรณาการเส้นทาง         
การคมนาคมขนส่งของประเทศไทยที่เช่ือมโยงต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านทั้งเส้นทางหลักและ
เส้นทางรอง แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม       
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ซ่ึงอยู่ระหว่างการสอบ    
การส าแดงราคาต่ ากว่าความเป็นจริงหรือกรณีอื่น ๆ และให้ก าชับเจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการน า เข้ารถยนต์มาใน
ราชอาณาจักรในภาพรวมอย่างเป็นระบบ เช่น พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างภาษีเกี่ยวกับการน าเข้ารถยนต์มาใน
ราชอาณาจักร และรายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ทุกกระทรวงจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
และหน่วยงานในสังกัด เช่น ความรู้เฉพาะเรื่องที่เป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน งานบริการที่หน่วยงานจัดให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยส่งให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อประมวลเป็นชุดความรู้ในภาพรวม พร้อมทั้งส่งให้กระทรวงศึกษาธิการน าไปด าเนินการจัดท าเป็น     
ชุดความรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษาต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่       
ที่ราษฎรไม่สามารถครอบครองได้ เช่น เขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ เขตพื้นที่โบราณสถาน เขตพื้นที่มรดกโลก เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนที่เข้าครอบครองหรือท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ดังกล่าวอยู่ก่อนการประกาศฯ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในบริเวณเขต
พื้นที่ดังกล่าวได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาประชาชนท่ีบุกรุกในเขตพื้นท่ีดังกล่าวด้วย 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดสร้างที่อยู่อาศัย
ในลักษณะของบ้านส าเร็จรูป (Knockdown) ให้แก่ประชาชนท่ีมีที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในแนวกีดขวางทางน้ าหรืออยู่ในเขตที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดดินถล่ม และได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี เพื่อทดแทนที่อยู่อาศัยเดิม นั้น ให้กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์) พิจารณาด าเนินโครงการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในลักษณะของบ้านส าเร็ จรูป (Knockdown) ด้วย ทั้งนี้     
ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของท่ีดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี บ ารุงท้องท่ีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง 

พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษี บ ารุงท้องท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด    
ให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งใช้ในการประเมิน
ภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา   เป็น
เรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการน าราคาปานกลางที่ดินในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ควรค านึงถึงค่าของเงินในปัจจุบันเมื่อเทียบ
ห้วงเวลาดังกล่าว ศักยภาพของผู้เสียภาษีในการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ รวมถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนจะได้รับจากการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการจัดเก็บภาษีไม่ควรก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบ
ต่อผู้เสียภาษีเกินความจ าเป็น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ จ านวนรวม ๑๘๐,๔๑๔.๙๐ ล้านบาท ประกอบด้วย การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/
เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้และการบริหารหนี้ จ านวน ๑๕๓,๖๘๒.๐๐ ล้านบาท การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและ



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จ านวน ๑๔,๓๑๘.๐๐ ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จ านวน 
๑๒,๔๑๔.๙๐ ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ด าเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๗ ฉบับ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในการจัดหา
พื้นที่เพื่อการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดหา
พันธุ์สัตว์หรือน้ าเช้ือปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งการผลิตปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่าง ๆ เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ให้ถูกต้อง ทั่วถึง 
โดยจะต้องช้ีแจง เน้นย้ าให้ทราบถึงข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุน
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่ัวคราว
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และมีความสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้จั ดท า
บัญชีรายช่ือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง
การก าหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจโรงแรม
หรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อไป ทั้งนี้     
ให้ค านึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับคณะกรรมการดังกล่าว 
เพื่อให้การด าเนินการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด า เนินการตามพระราชบัญญัติ   
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น       



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะท างานพิเศษขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ประสานงานเช่ือมโยงกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท้ังหมดแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน 
                    ๔.๒ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดท าภาพ
หรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เพื่อให้เข้าใจง่าย ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง
เพื่อท าหน้าที่สร้างการรับรู้ภารกิจและผลการด าเนินการของแต่ละกระทรวง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล นั้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลที่มีข้อมูลจ านวนมาก   
ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ด าเนินการดังนี้ 
                          ๔.๒.๑ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิก       
เพื่อการสื่อสาร (Infographics) ท่ีมีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้น าเผยแพร่   
ต่อสาธารณชนในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย 
                          ๔.๒.๒ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทบทวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้น าผลการด าเนินงานของโฆษกกระทรวง
และโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๔.๒.๑ มาประมวลด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล 
และให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดการด าเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่
ประชาชน เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ การลดภาระรายจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจพิจารณาน าแนวทาง 
การด าเนินการในปีท่ีผ่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเพลงในการน าเสนอในเวทีหรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อแสดงความเป็นไทย 
                ๗. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ก ากับให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายงานความคืบหน้า
ในการจัดท าแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน แล้วน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้วรายงาน
ความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                ๘. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ระดมก าลังเครื่องจักรกล รถผลิตน้ าดื่ม รถไฟฟ้า รถสุขา และเรือท้องแบนเพื่อให้บริการ
ประชาชนในการสัญจร ตลอดจนเร่งระบายน้ าที่ท่วมขังลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อลด
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมแผนการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหา
จากอุทกภัยดังกล่าวและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรในภาพรวมทั้งหมด ทั้งทางบก ทางน้ า 
ทางอากาศ และทางรางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้ว และเส้นทางใหม่ที่อยู่ระหว่าง          
การด าเนินการก่อสร้าง แล้วให้พิจารณาก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งดังกล่าวให้เป็นโครงข่าย
การจราจรที่เหมาะสม มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ทั้ งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างเส้นทางเพิ่มเติมอีก        
ควรพิจารณาแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของประชาชน พ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด โดยให้



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

กระทรวงคมนาคมจัดท าเป็นแผนบูรณาการเส้นทางการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยที่เชื่อมโยงต าบล อ าเภอ จังหวัด    
กลุ่มจังหวัด ตลอดจนประเทศเพ่ือนบ้านทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม       
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบ     
การส าแดงราคาต่ ากว่าความเป็นจริงหรือกรณีอื่น ๆ และให้ก าชับเจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการน าเข้ารถยนต์มาในราชอาณาจักรในภาพรวม
อย่างเป็นระบบ เช่น พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างภาษีเกี่ยวกับการน าเข้ารถยนต์มาในราชอาณาจักร และรายงานผล 
การด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ทุกกระทรวงจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
และหน่วยงานในสังกัด เช่น ความรู้เฉพาะเรื่องที่เป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน งานบริการที่หน่วยงานจัดให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยส่งให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อประมวลเป็นชุดความรู้ในภาพรวม พร้อมทั้งส่งให้กระทรวงศึกษาธิการน าไปด าเนินการจัดท าเป็น     
ชุดความรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษาต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธ รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่       
ที่ราษฎรไม่สามารถครอบครองได้ เช่น เขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ เขตพื้นที่โบราณสถาน เขตพื้นที่มรดกโลก เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนที่เข้าครอบครองหรือท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ดังกล่าวอยู่ก่อนการประกาศฯ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในบริเวณเขต
พื้นที่ดังกล่าวได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาประชาชนท่ีบุกรุกในเขตพื้นที่ดังกล่าวด้วย 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดสร้างที่อยู่อาศัย
ในลักษณะของบ้านส าเร็จรูป (Knockdown) ให้แก่ประชาชนท่ีมีที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในแนวกีดขวางทางน้ าหรืออยู่ในเขตที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดดินถล่ม และได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี เพื่อทดแทนที่อยู่อาศัยเดิม นั้น ให้กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์) พิจารณาด าเนินโครงการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในลักษณะของบ้านส าเร็จรูป (Knockdown) ด้วย ทั้งนี้     
ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งท่ี ๑ จังหวัดเชียงราย        

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ (เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ จังหวัดเชียงราย และให้ใช้ประโยชน์ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย 
เป็นท่าเรือท่องเที่ยว) ในส่วนของข้อ ๒ ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จากเดิม ท่ีมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็น
หน่วยงานบริหารท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย เป็น มอบหมายให้เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนเป็นผู้บริหารจัดการ
ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย ส าหรับการก าหนดอัตราค่าเช่าให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้     
ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดเง่ือนไขในสัญญาให้มีการซ่อมแซ มและ
บ ารุงรักษาท่าเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่ก าหนด และจัดหา
บุคลากรที่มีประสบการณ์มาบริหารจัดการท่าเรือ รวมทั้งให้ความส าคัญของการประมาณการเรือท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยว 
ประมาณการรายได้และรายจ่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการพิจารณาแผนการพัฒนาท่าเรือแห่งที่ ๑ ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

                ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณากรอบแนวทางบริหาร
จัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน โดยค านึงถึงความสามารถในการช าระค่าตอบแทน
การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้แก่กรมธนารักษ์ และความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ท่าเรือดังกล่าวและบริเวณโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ (landmark) ของอ าเภอเชียงแสน ตามความเห็นของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และเมื่อกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเห็นชอบกรอบแนวทางการบริหาร
จัดการท่าเรือดังกล่าวแล้ว ให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) เร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน
สามารถด าเนินการบริหารจัดการท่าเรือดังกล่าวได้โดยเร็ว 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) สนับสนุนการด าเนินงานของท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย 
โดยด าเนินการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บริการท่าเรือดังกล่าว 
                    ๒.๓ ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด าเนินการสนับสนุนให้ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญ (landmark) โดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติทราบอย่างท่ัวถึง รวมทั้ง
ด าเนินการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างท่าเรือดังกล่าวกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนการยกระดับการ
ท่องเที่ยวของภาคเหนือในภาพรวมด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและรายงานผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน จ านวน ๕ เส้นทาง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบแนวทางการด าเนินงานส าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน ๕ เส้นทาง (ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ 
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร) จ านวน ๓ โครงการ 
ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ (สายเหนือ) (๒) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 
(สายตะวันออกเฉียงเหนือ) และ (๓) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร (สายใต้) ตามแนวทางของคณะกรรมการ
ก ากับการจัดซื้อจัดจ้างและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ จ านวน ๗ เส้นทาง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย) 
                ๒. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ) ในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี -ปากน้ าโพ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ (เรื่อง ขออนุมัติด าเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์) ในส่วนของโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) ด าเนินการต่อไปให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย 
                ๓. ส าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ให้ รฟท. เร่งปรับแบบรายละเอียดบริเวณ
อ าเภอสีคิ้วและตัวเมืองนครราชสีมาของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ ๒ คลองขนานจิตร 
ชุมทางถนนจิระ และจัดท ารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ [รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)] ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาตามขั้นตอนก่อนด าเนินการต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                ๔. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้าง จ านวน ๑๓ สัญญา และรายการค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
และควบคุมงานก่อสร้าง จ านวน ๓ สัญญา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ โดยเห็นชอบให้ รฟท. กู้เงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟ    
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) 
                ๕. อนุมัติรายการค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อปรับแบบรายละเอียดบริเวณอ าเภอสีคิ้วและตัวเมืองนครราชสีมา ในโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ ๒ คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ และค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อทบทวน 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

จัดท าเอกสารประกวดราคา และด าเนินการประกวดราคาโดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ ( International Bidding) โครงการ
จัดหาและติดตั้งระบบอาณัตสิัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จ านวน ๕ เส้นทาง ทั้งนี้ ภาระค่าใช้จ่ายเปน็
ค่าจ้างท่ีปรึกษาท้ัง ๒ รายการดังกล่าว ให้ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๖. ให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เช่น เห็นควรให้มีการติดตามและก ากับดูแลการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน จ านวน ๕ เส้นทางดังกล่าวให้เป็นไปตาม      
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และพิจารณาประยุกต์ใช้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะกรรมการก ากับการจัดซื้อจัดจา้ง        
ในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่และทางคู่ระยะต่อไป เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย 
(ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) คร้ังท่ี ๑  

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเช่ือมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย 
(ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ครั้งที่ ๑ และเห็นชอบการด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามที่
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีนเสนอ โดยไม่ต้องน าเรื่องนี้เสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทราบ ตามความเห็นเพิ่มเติมของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย รับความเห็น     
ของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การด าเนิน       
การก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การก าหนดเงื่อนไข              
ในการด าเนินงาน กรอบวงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้างให้ชัดเจนในบันทึกความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย      
และกรมทางหลวง การด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดร้บั 
ตลอดจนการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ อย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้ความส าคัญ
การจัดล าดับแผนการก่อสร้างโครงการฯ ที่มีความเหมาะสม  สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการภายในประเทศสามารถเข้าร่วมประกวดราคา
ในโครงการฯ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ส าหรับกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเบิกเงินกู้ให้กรมทางหลวงด าเนินการก่อสร้างทางรถไฟระยะแรก 
(ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร) ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงด าเนินการตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง โดยให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๓. ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ก ากับและเร่งรัดการด าเนินการ
ก่อสร้างงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)      
ในส่วนที่เหลือ ตลอดจนเร่งรัดการด าเนินโครงการฯ ระยะที่ ๒ (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย 
(๑) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก (๒) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง (๓) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ า 
และ (๔) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังน้ี 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

                    ๒.๑ ในการจัดล าดับความส าคัญของโครงการต่าง ๆ ให้กระทรวงคมนาคมเน้นการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาค 
และให้เป็นการจัดท าโครงการที่สามารถเริ่มด าเนินการได้ภายในปี ๒๕๖๑ เป็นล าดับแรก 
                    ๒.๒ ในการจัดท าโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งต่าง ๆ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาความจ าเป็น
เหมาะสมให้ครอบคลุมมิติด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น กรณีการจะจัดท าโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ ๒ ให้พิจารณาว่าการปรับปรุงท่าอากาศยานเดิมหรือการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่จะมี
ความเหมาะสม คุ้มค่ามากกว่ากัน 
                    ๒.๓ ในขั้นตอนการริเริ่มการด าเนินโครงการต่าง ๆ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้
และช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนิน
โครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง ท่ัวถึง รวมทั้งให้ส่วนราชการพิจารณามาตรการในการเยียวยาประชาชนตามความจ าเป็นเหมาะสมด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่ของกรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) ให้เกิดความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนทางด้านพันธกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการลดภาระงบลงทุนภาครัฐด้วย 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ประจ าปีบญัชี ๒๕๕๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจาก
การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ในปีบัญชี ๒๕๕๙ มีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินผลการด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น ๕๔ แห่ง โดยการประเมิน
จ าแนกเป็น ๒ ระบบ ประกอบด้วย (๑) ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน โดยในปี ๒๕๕๙ รัฐวิสาหกิจ
ที่มีผลการประเมินสูงสุด ๓ อันดับแรก (จากรัฐวิสาหกิจ ๒๑ แห่ง) ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ส านักงานธนานุเคราะห์ 
และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และ (๒) ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal : SEPA) โดยในปี ๒๕๕๙ มีรัฐวิสาหกิจเข้ารับการประเมินในระบบ SEPA ทั้งหมด ๓๓ แห่ง ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีคะแนน  
ผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ สาขาพลังงาน และรัฐวิสาหกิจที่มีผลการประมินสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
                ๒. ในปี ๒๕๕๙ มีรัฐวิสาหกิจที่มีผลการด าเนินงานเข้าข่ายต้องเร่งฟื้นฟูกิจการ จ านวน ๗ แห่ง ได้แก่ บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท       
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ 

                  ๓. ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๙ รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ มีสินทรัพย์รวม ๑๔.๓๔ ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๒.๕๐ ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสาขาพลังงาน ขนส่ง และสถาบันการเงิน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ        
มีก าไรสุทธิในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ถึงร้อยละ ๘๑ โดยรัฐวิสาหกิจที่มีก าไรสุทธิสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  หลักเกณฑก์ารจ่ายโบนัสกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐวิสาหกจิ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

                ๑. เห็นชอบแนวทางการบริหารและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส เพื่อช่วยให้บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจมีแนวปฏิบัติในการจัดสรรโบนัสกรรมการ 
พนักงาน และลูกจ้างที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้วิธีเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินโบนัสกรรมการ พนักงาน 
และลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการ
ก ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอเพิ่มเติม
ขอแก้ไขข้อความในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๘.๑/๑๙๘๗๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๒ เป็นดังนี ้
                    “ (๑) เกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงาน 
                            - ให้จ่ายโบนัสพนักงานในอัตราไม่เกินร้อยละ ๙ ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน ๕ เท่าของเงินเดือน 
                            - กรณีที่วงเงินไม่เกินร้อยละ ๙ ของก าไรสุทธิ ต่ ากว่า ๑ เท่าของเงินเดือน แต่มีก าไรสุทธิมากกว่า ๑ เท่าของ 
                              เงินเดือน ให้จ่ายโบนัสพนักงานในอัตรา ๑ เท่าของเงินเดือน ...” 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงพลังงานและส านักงบประมาณที่เห็นควรให้รัฐวิสาหกิจแม่
รายงานผลการจัดสรรโบนัส และรายงานข้อมูลบริษัทตามแนวทางการบริหารและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือของ
รัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจให้กระทรวงเจ้าสังกัดทราบ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจก ากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่มี
สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ช้ีแจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้รัฐวิสาหกิจ และบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดทราบ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจใดมีปัญหาในการปฏิบัติใด ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ ให้หารือไปยัง สคร. โดยให้ สคร. เป็น
ผู้ตอบข้อหารือและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจของ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และ/หรือคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงการคลัง โดย สคร. น าเรื่องดังกล่าวเสนอ คนร. 
และ/หรือคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย       
พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดตาม
ความเหมาะสม ส าหรับการกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๑,๒๘๔ ล้านบาท         
โดยในส่วนของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน ให้ รฟท. ด าเนินการขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น 
การด าเนินการตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด การพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการ รวมทั้งขยายตลาดของกลุ่มผู้ใช้บริการระบบรางให้เพิ่มมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ รฟท.   
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ในระยะยาวของ รฟท. การปรับปรุงระบบข้อมูลด้านการเงินและบัญชีให้ถูกต้อง     
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การด าเนินการตามประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ      
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมก ากับดูแลให้ รฟท. ด าเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรซึ่งได้รับความเห็นชอบ   
จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้วอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการด าเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร รวมทั้ง
ผลประกอบการและการจัดสรรรายได้เพื่อการช าระหนี้เงินกู้ต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการของ รฟท. 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของปัญหาการขาดสภาพคล่องในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 

       ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  มาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค ๔.๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค ๔.๐ ด้านการส่งเสริมพัฒนาและด้านการเงิน  
และโครงการภายใต้มาตรการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และให้กระทรวงอุตสาหกรรม      
เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนมาตรการฯ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการแนวทางยกระดับความสามารถของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) 
เพื่อให้บริการและส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีชุมชน โดยหากจะเสนอขอรับการเพิ่มทุนต่อการรองรับ
สินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและการด ารงสถานะเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ ธพว. เสนอขอจาก
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นล าดับแรก ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. เห็นชอบให้ธนาคารออมสินแยกบัญชีการด าเนินการโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan 
เพื่อปรับเปลี่ยนเครือ่งจักร ระยะที่ ๒) และให้ ธพว. แยกบัญชีการด าเนินโครงการยกระดับความสามารถของ ธพว. โครงการที่ร่วมด าเนนิการ
กับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ออกจาก
การด าเนินการตามปกติ เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service Account : PSA) รวมทั้งสามารถน าส่วนต่าง
ระหว่างค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริงและค่าบริหารโครงการฯ บวกกลับเพื่อการค านวณโบนัสประจ าปีของพนักงานได้ 
และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวช้ีวัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
                ๔. อนุมัติงบประมาณชดเชยอัตราดอกเบี้ยจากรัฐบาล ภายในกรอบวงเงิน ๖,๓๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ๗ ปี เพื่อด าเนินโครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) และโครงการ Transformation Loan 
เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ ๒) ส าหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามมาตรการ
ทางการเงินดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๕. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ   
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการติดตามการด าเนินโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 
และเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท านโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
รวมทั้งให้ความส าคัญมากขึ้นกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของประกอบการ SMEs ให้ด าเนินธุรกิจ       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๖. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยาย

ระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่)   
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่) มีสาระส าคัญ
เป็นการขอขยายระยะเวลาเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) โดยยกเว้นภาษีเงินได้      
นิติบุคคลส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่        
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑ ปี ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ [เรื่อง ขยายระยะเวลา       
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนและส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ 
(ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ] โดยเคร่งครัด
ต่อไปด้วย 
 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและกรอบงบประมาณ เพ่ือใช้จัดงานนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai 

ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการของแผนการด าเนินงานเข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ  World Expo 2020 Dubai 
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เมษายน ๒๕๖๔ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกอบด้วยแผนการด าเนินงานจัดนิทรรศการ 
และแผนงบประมาณส าหรับการจัดนิทรรศการ  และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดต่อไป 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน โดยไม่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักการที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมน าเสนอคณะกรรมการจัดงาน  World Expo 2020 Dubai พิจารณา      
ก่อนด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดงาน World Expo 2020 Dubai พิจารณาก าหนดแนวคิดและรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
World Expo 2020 Dubai ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจพิจารณาน าเสนอการขับเคลื่อนโครงการส าคัญตาม
นโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) การขับเคลื่อน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน และศูนย์กลางด้านอาหารของอาเซียน เป็นต้น ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวด้วย 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ทบทวนกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินที่เหมาะสมส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai 
โดยให้ค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเป็นส าคัญ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ และ      
ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
                ๔. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยต าแหน่งเป็น Commissioner General of Section 
ของประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในสัญญาต่าง ๆ ส าหรับการเข้าร่วมการจัดงาน World Expo 2020 Dubai ทั้งนี้ ให้กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการลงนาม         
ในสัญญาใด ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐        

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่         
๖ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมฯ      
ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบเรื่องที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลายเรื่อง เช่น การบริการด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Health) ซึ่งสามารถ
เพิ่มโอกาสและความสะดวกในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน การก าหนดพื้นที่เป้าหมายของโครงการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) ระยะ ๕ ปี ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบในการน าสายสื่อสารลงดิน และแนวทางการบริหารจัดการหมายเลข
โทรคมนาคมและแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการให้บริการภายใต้หมายเลขโทรคมนาคมระยะยาว        
(การปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ประจ าจากเดิม ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  
ของประเทศในระยะยาว เป็นต้น ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น
ของส านักงบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณด าเนินการให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานที่มีรายได้     
เห็นควรให้น าเงินรายได้มาใช้ด าเนินโครงการ หรือน ามาสมทบกับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการด าเนินงานตามภารกิจ  
ของหน่วยงานเป็นล าดับแรก ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เตรียมการด าเนินการ
เพื่อให้โครงข่ายของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สามารถรองรับการให้บริการภายใต้แผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาว      
ของประเทศไทย ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในขั้นตอนของการอนุมัติและด าเนินงานตามโครงการให้กระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ   
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการใช้
ประโยชน์จากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (เน็ตประชารัฐ) ให้เกิดประสิทธิภ าพสูงสุด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานความส าเร็จการด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ)  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความส าเร็จการด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (FTTx) (โครงข่ายเน็ตประชารัฐ) และจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ หมู่บ้านละ ๑ จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ ากวา 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) 
ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายส าเร็จครบจ านวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านแล้ว เป็นไปตามแผนการด าเนินงานการติดตั้งที่ก าหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐผ่านจุดให้บริการ Wi-Fi ทั้งหมด ๑.๖๕ ล้านคน 
                ๒. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อต่อยอดสร้างประโยชน์จากโครงข่ายเน็ต
ประชารัฐทั้ง ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน โดยการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนน าสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐภายใต้
แนวคิด “เข้าถึง เข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์ เกิดผลผลิต” และการส่งเสริมโอกาสในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ 
การค้าขายสินค้าออนไลน์ การเข้าถึงความรู้และบริการที่เป็นประโยชน์ทางด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร และ
ด้านบริการของภาครัฐ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

                ๓. การด าเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในส่วนพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ        
ไม่มีบริการและยากต่อการเข้าถึง (หมู่บ้านชายขอบ Zone C+) จ านวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
๒๕๖๑ และหมู่บ้านส่วนท่ีเหลือเพิ่มเติมในพ้ืนท่ี Zone C จ านวน ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี ๒๕๖๑ 
 

การลงทุนในเงินสกุลดิจิทัล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในการจัดหา
พื้นที่เพื่อการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดหา
พันธุ์สัตว์หรือน้ าเช้ือปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งการผลิตปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความรู้     
ความเข้าใจด้านการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในเงินสกุลดิจทิัลต่าง ๆ เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) 
ให้ถูกต้อง ทั่วถึง โดยจะต้องชี้แจง เน้นย้ าให้ทราบถึงข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย 
ทั้งนี้ เพ่ือให้นักลงทุนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่ัวคราว
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวดัต่าง ๆ หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และมีความสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้จัดท า
บัญชีรายช่ือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง
การก าหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจโรงแรม
หรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อไป ทั้งนี้     
ให้ค านึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับคณะกรรมการดังกล่าว 
เพื่อให้การด าเนินการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ   
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น       
ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะท างานพิเศษขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ประสานงานเช่ือมโยงกับคณะกรรมการ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท้ังหมดแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน 
                    ๔.๒ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดท าภาพ
หรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เพื่อให้เข้าใจง่าย ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง
เพื่อท าหน้าที่สร้างการรับรู้ภารกิจและผลการด าเนินการของแต่ละกระทรวง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล นั้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลที่มีข้อมูลจ านวนมาก   
ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ด าเนินการดังนี้ 
                          ๔.๒.๑ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิก      
เพื่อการสื่อสาร (Infographics) ท่ีมีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้น าเผยแพร่   
ต่อสาธารณชนในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย 
                          ๔.๒.๒ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทบทวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้น าผลการด าเนินงานของโฆษกกระทรวง
และโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๔.๒.๑ มาประมวลด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล 
และให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดการด าเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่
ประชาชน เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ การลดภาระรายจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจพิจารณาน าแนวทาง 
การด าเนินการในปีท่ีผ่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเพลงในการน าเสนอในเวทีหรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อแสดงความเป็นไทย 
                ๗. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับ    
ใหก้ระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายงานความคืบหน้าในก ารจัดท า     
แผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้วรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
                ๘. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ระดมก าลังเครื่องจักรกล รถผลิตน้ าดื่ม รถไฟฟ้า รถสุขา และเรือท้องแบนเพื่อให้บริการ
ประชาชนในการสัญจร ตลอดจนเร่งระบายน้ าที่ท่วมขังลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อลด
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมแผนการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหา
จากอุทกภัยดังกล่าวและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไปด้วย 
 

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานประจ าคร่ึงปี (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบรายงานประจ าครึ่งปี (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๐ มีทิศทางขยายตัวชัดเจนมากขึ้นที่ร้อยละ ๓.๕ โดยมี   
แรงขับเคลื่อนหลักมาจากการภาคการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวดีตามเศรษฐกิจโลก ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอย่าง



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

ค่อยเป็นค่อยไปตามรายได้ในภาคเกษตรกรรมที่ปรับดีขึ้นเป็นส าคัญ ส าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในประเทศอยู่ในเกณฑ์    
ที่ไม่น่ากังวล ส่วนเสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี 
                ๒. สรุปการด าเนินงานของ ธปท. 
                    ๒.๑ ด้านนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เห็นว่า การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม
ในเวลานี้อาจไม่สามารถช่วยให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นได้มากนัก อีกทั้งยังประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีทิศทางปรับสูงขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๐ กนง. จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ ๑.๕๐ ในช่วง
ครึ่งแรกของปี ๒๕๖๐ 
                    ๒.๒ ด้านนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงิน เช่น 
แนวทางการก ากับดูแลเกี่ยวกับการจัดช้ันและการกันเงินส ารองเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ (IFRS 9) 
ส่วนด้านนโยบายการก ากับตรวจสอบ ธปท. ได้ให้ธนาคารพาณิชย์จัดท า  Supervisory Stress Test ภายใต้สถานการณ์จ าลอง       
ที่ก าหนด เพื่อประเมินผลกระทบของสถานการณ์จ าลองต่อเสถียรภาพระบบการเงินในระยะ ๓ ปีข้างหน้า (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ส าหรับ
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจสอบด้านการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ และระบบรองรับ  
National e-Payment และการด าเนินการตามแผนการยกระดับความปลอดภัยของ ATM 
                    ๒.๓ ด้านนโยบายระบบการช าระเงิน ธปท. ได้ผลักดันการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) และร่วมกับกระทรวงการคลังผลักดัน              
ร่างพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. .... (ปัจจุบันได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐) รวมทั้งร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อยกระดับการก ากับดูแลบริการการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ ธปท. ได้ด าเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบบาทเนต (Bank of Thailand 
Automated High-value Transfer Network : BAHTNET) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจ าคร่ึงแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจ าครึ่งแรกของปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. การประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๐ ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ ๓.๕ เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่ง
หลังของปี ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๓.๑) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๐ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๐.๖๗ เร่งตัวขึ้นจากปีก่อน 
(ร้อยละ ๐.๑๙) เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี จากการที่สถาบันการเงินมีเงินส ารองและเงินกองทุนอยู่ใน
ระดับสูงเพียงพอ ส่วนด้านเสถียรภาพต่างประเทศของไทยยังคงเข้มแข็งและสามารถรองรับความผันผวนของตลาดการเงินโลก     
ได้ อย่างไรก็ดี กนง. เห็นว่า มีสัญญาณความเสี่ยงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินเพิ่มขึ้นในบางจุด ได้แก่ (๑) ความสามารถในการ
ช าระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ด้อยลงจากภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง และ (๒) พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ภายใต้ภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ าเป็นเวลานานโดยเฉพาะแนวโน้มการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 
                ๒. การด าเนินนโยบายการเงิน กนง. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ ๑.๕๐ ในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๐ 
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๐ เงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐปรับแข็งค่าขึ้น สอดคล้องกับสกุลเงินส่วนใหญ่  
ในภูมิภาค ซึ่งเป็นผลมาจากการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐ 
                ๓. ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่ กนง. ให้ความส าคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารด้านการด าเนินนโยบาย
การเงินต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนินนโยบายการเงิน (๒) การติดตามพัฒนาการและ
ประเมินความเสี่ยงด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกรอบการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (๓) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ปัญหาความสามารถในการช าระหนี้ของ
ภาคเอกชน และศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทย และ (๔) การติดตามการพัฒนาเครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาด าเนินนโยบายในระยะต่อไป 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประกอบด้วย (๑) การเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐทั่วประเทศ (๒) การประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ (๓) การลงทะเบียนผู้ประกอบการ      
ที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ (๔) การเช่ือมโยงผู้ประกอบการเพื่อจัดสรรพื้นที่ในตลาดประชารัฐ (๕) การอบรมผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ (๖) การเปิดตลาดประชารัฐ และ (๗) การเข้าร่วมภาคีเครือข่ายของส่วนราชการเพิ่มเติมตาม
โครงการตลาดประชารัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (การเคหะแห่งชาติ) เป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการตลาดประชารัฐเพิ่มเติมด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบริหารจัดการสินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายในตลาดประชารัฐให้มีความ
หลากหลายเพื่อเพิ่มช่องทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งก ากับดูแลไม่ให้ผู้ได้รับสิทธิ์ในการน าสินค้ามาจ าหน่ายในตลาดประชารัฐ  
น าพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้าไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงต่อ 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทาง 
การสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพหรือเป็นผู้ผลติสนิค้าท่ีมีคุณภาพในตลาดประชารัฐประเภทต่าง ๆ ให้สามารถขยาย
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าออกไปสู่ตลาดขนาดกลางหรือตลาดที่มีขนาดใหญ่ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการเปิดตลาดประชารัฐ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการเปิดตลาดประชารัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการจัดงาน “ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ขึ้นระหว่าง
วันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๑๘๐ ราย มียอดผู้เข้าชมงาน 
จ านวน ๒๑,๙๒๗ คน รวมยอดขายทั้งสิ้น ๘,๖๘๓,๘๒๒ บาท ในส่วนของตลาดประชารัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศ (๑,๑๗๓ แห่ง)      
มีผู้ประกอบการจ าหน่ายสนิค้า จ านวน ๔๗,๖๗๗ ราย มีผู้ชมงาน จ านวน ๕๕๖,๔๒๗ คน รวมยอดขายท้ังสิ้น ๖๘,๕๒๔,๙๖๙ บาท 
                ๒. กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของตลาดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาของแต่ละตลาด 
ความรู้เชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ระบบบัญชี เทคนิคการขายให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับการอบรม 
จ านวน ๓๘,๐๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๗ ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 
                ๓. การจัดสรรผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ตลาดแลว้ จ านวน ๗๑,๙๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๙ ของผู้ที่มีความพร้อมในการจ าหน่ายสินค้า 
                ๔. การด าเนินการของโครงการตลาดประชารัฐในช่วงต่อไป เช่น ให้แต่ละจังหวัดก าหนดให้มีผู้บริหารจัดการตลาด
ประชารัฐเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการตลาดน าพาตลาดไปสูค่วามส าเร็จที่ยั่งยืน คัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพ โดยส่งเสริมตลาด
ที่มีอยู่แล้วให้มีศักยภาพในการค้าขายเพิ่มมากข้ึน เป็นต้น 
                ๕. ขับเคลื่อนงานโครงการตลาดประชารัฐให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ที่ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมด าเนินการด้วย โดยก าหนดให้ “ตลาดเคหะประชารัฐ” 
ด าเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ เป็นตลาดประชารัฐประเภทที่ ๑๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดสรรพื้นท่ีค้าขายให้กับผู้ลงทะเบียน
ผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่ตลาดเคหะประชารัฐ ท้ัง ๙๐ แห่ง ใน ๑๕ จังหวัด 
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                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายน ๒๕๖๐        
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
                ๑. การส่งออกของไทยในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีมูลค่า ๒๑,๘๑๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมการส่งออกใน ๙ เดือน
แรกของปี ๒๕๖๐ (มกราคม-กันยายน ๒๕๖๐) ขยายตัวที่ร้อยละ ๙.๓ (YoY) เป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ ๖ ปี เทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกัน และการน าเข้าของไทยในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ คิดเป็นมูลค่า ๑๘,๔๕๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวม ๙ เดือน 
(มกราคม-กันยายน ๒๕๖๐) ขยายตัวร้อยละ ๑๔.๘ (YoY)  
                ๒. มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนกันยายน ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า ๗๒๐,๑๗๖ ล้านบาท ขยายตัว     
ร้อยละ ๗.๘ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า ๖๑๗,๐๒๗ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๕.๔ 
ส่งผลให้การค้าเกินดุล ๑๐๓,๑๔๙ ล้านบาท รวม ๙ เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า ๖,๐๐๑,๓๗๖ ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๔) 
การน าเข้ามีมูลค่า ๕,๖๕๔,๔๐๖ ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๙) และการค้าเกินดุล ๓๔๖,๙๗๐ ล้านบาท ส าหรับมูลค่าการค้า   
ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า ๒๑,๘๑๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๒.๒      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า ๑๘,๔๕๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๙.๗     
ส่งผลให้การค้าเกินดุล ๓,๓๕๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวม ๙ เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า ๑๗๕,๔๓๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๙.๓) การน าเข้ามีมูลค่า ๑๖๓,๒๐๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๘) และการค้าเกินดุล ๑๒,๒๓๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๓. การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๑ และขยายตัวได้ดีเกือบทุกรายการ 
โดยสินค้าที่มีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา น้ าตาลทราย ไก่ รวมถึงข้าว ท่ีมีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ รวม ๙ เดือน 
มีการส่งออกข้าว ๘.๒ ล้านตัน ขยายตัวสูงในตลาดแอฟริกา เอเชียใต้ สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช              
(The Commonwealth of Independent States : CIS) สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๗ โดยเฉพาะ        
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ต่างขยายตัวระดับสูง อีกทั้งการน าเข้าวัตถุดิบ   
เพื่อการผลิตคงยังมีอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง 
 ๔. การส่งออกรายตลาด ยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส าคัญ โดยเฉพาะตลาดจีนที่มีอัตราการขยายตัวมากกว่า     
๒ หลักต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๑ ตลาดประเทศในกลุ่มอาเซียน เอเชียใต้ และกลุ่ม CIS มีการขยายตัวในระดับสูง ที่ร้อยละ ๑๓.๙ 
๓๔.๖ และ ๙๓.๒ ตามล าดับ  
 ๕. การส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือปี ๒๕๖๐ คาดวาจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก      
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการจ้างงานปรับตัวดี ขึ้น 
เศรษฐกิจจีนที่ยังคงเติบโตได้ดีอย่างมีเสถียรภาพ และเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการส่งออก นอกจากนี้การฟื้นตัว
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสถานการณ์ราคาน้ ามันเริ่มอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพจากการปรับตัวเข้าสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์
และอุปทานน้ ามัน ส าหรับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จะช่วยลดแรงกดดัน
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้าหลัก และปัญหา       
ภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีต้องติดตาม  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การส่งออกในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๘ ที่ร้อยละ ๑๓.๑ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่า ๒๐,๐๘๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ (๑) การฟื้นตัวของการค้าโลกท าให้
ความต้องการสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น (๒) ราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนและทรงตัว
อยู่ในระดับท่ีมีเสถียรภาพ ส่งผลดีต่อราคาสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรที่เกี่ยวเนื่อง (๓) ความสามารถในการแข่งขันของไทยยังดี 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

โดยหากเทียบการส่งออกกับประเทศในอาเซียน ไทยยังมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ ๑ (ไม่รวมสิงคโปร์) และ (๔) การเปิดตลาดใหม่ ๆ 
ของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร 
                ๒. มูลค่าการค้ารวมในรูปของเงินบาทเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า ๖๕๙,๕๑๗ ล้านบาท ขยายตัว    
ร้อยละ ๗.๖ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า ๖๖๐,๖๘๐ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๗.๙ 
ส่งผลให้การค้าขาดดุล ๑,๑๖๓ ล้านบาท ส าหรับมูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า 
๒๐,๐๘๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๑ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 
๑๙,๘๖๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๕ ส่งผลให้การค้าเกินดุล ๒๑๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๓. การส่งออกรายสินค้า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๒ 
โดยเฉพาะการส่งออกยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ไก่แช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวต่อเนื่องทั้งในด้านปริมาณและราคา        
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวสูงสุดในรอบ ๕๗ เดือน การส่งออกรถยนต์กลับมาขยายตัวในระดับสูง และการส่งออกสินค้า      
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไปตลาดสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ขยายตัวในระดับสูงเช่นกัน 
                ๔. การส่งออกรายตลาด ยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส าคัญ โดยเฉพาะตลาดยุโรป เอเชียใต้ และจีน 
                ๕. แนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับ
แรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก การฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และสถานการณ์ราคาน้ ามัน           
ที่เริ่มอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าส าคัญ อาทิ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา นอกจากนี้ แนวโน้มการเติบโตของ Internet of Things (IoT) จะส่งผลให้การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์       
มีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่อง แต่ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้าหลักและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียด  
ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีต้องติดตาม 
          

หนี้สาธารณะ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มียอดหนี้สาธารณะคงค้าง จ านวนทั้งสิ้น 
๖,๓๖๙,๓๓๑.๓๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
โดยเป็นหนี้รัฐบาล จ านวน ๔,๙๕๙,๑๖๔.๔๑ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๙๗๐,๒๑๖.๓๑ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ             
ที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ จ านวน ๔๒๖,๓๒๑.๐๔ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จ านวน 
๑๓,๖๒๙.๕๕ ล้านบาท 
                ๒. ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายและ
ก ากับการบริหารหนี้สาธารณะได้จัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหาร
จัดการหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ โดยได้มีการปรับปรุงแผนฯ แล้ว ๒ ครั้ง มีวงเงินรวมในแผนฯ ๑,๗๓๙,๐๐๗.๔๔ ล้านบาท 
โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการกู้เงินและบริหารหนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น  
๑,๖๙๕,๘๖๕.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๒ ของแผนฯ 
                ๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการลงทุนตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ของรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ การเคหะแห่งชาติ และการประปาส่วนภูมิภาค พบว่ามีโครงการที่มีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผน จ านวน ๘ โครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ๕ สายทาง โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟระหว่างไทย -จีน         
ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา และโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ เป็นต้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)         
เร่งด่าเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์ที่น่าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบการส่าแดงราคาต่่ากว่า  
ความเป็นจริง หรือกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้ก่าชับเจ้าหน้าที่เร่งด่าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์            
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและ    
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดเตรียมการแสดงส าหรับการประชุม ASEAN ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้าง            
ความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยแบ่งการแสดงออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ (๑) การแสดงพ้ืนเมืองที่สะท้อนประเพณีวัฒนธรรม
ของภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย (๔ ภาค) (๒) การแสดงโขนและหุ่นกระบอก (๓) การแสดงดนตรีและการขับร้องบทเพลงในรูปแบบ
ที่ทันสมัยโดยนักร้องท่ีผ่านการประกวดจากเวทีคุณภาพต่าง ๆ และ (๔) การแสดงที่สื่อเห็นถึงความมีเอกภาพและเชื่อมโยงกัน   
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น ASEAN Connectivity ในรูปแบบท่ียิ่งใหญ่อลังการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้รัฐมนตรีประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ก่ากับให้กรมประชาสัมพันธ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีคณะปฏิบัติการข่าวสาร ( Information Operation) ๖ คณะ ตามกลุ่มภารกิจ (ด้านความมั่นคง     
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน)     
โดยให้คณะปฏิบัติการข่าวสารดังกล่าวมีหน้าที่ส่าคัญในการปฏิบัติการข่าวสารในเรื่องที่เป็นนโยบายหรือภารกิจส่าคัญของรัฐบาล
ภายใต้กลุ่มภารกิจนั้น ๆ เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้อง ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หรือประเด็นที่สื่อมวลชนอาจน่าเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ในรูปแบบและผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีความถี่ในการสื่อสารที่เหมาะสม โดยค่านึงถึงการเข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่มในสังคม ท้ังนี้ ให้กรมประชาสัมพันธ์น่าเสนอรายชื่อคณะปฏิบัติการข่าวสารดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด่าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่ที่แนวเขตที่ดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถ
น่ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องการให้รัฐจัดหา
ที่อยู่อาศัยแทนที่อยู่อาศัยเดิม ซึ่งตั้งอยู่ในแนวกีดขวางทางน้่าหรืออยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และได้รับผลกระทบ
จากปัญหาอุทกภัยเป็นประจ่าทุกปี และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหา
พื้นที่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยให้พิจารณาจัดสร้างเป็นที่อยู่อาศัยในลักษณะของบ้านส่าเร็จรูป 
(Knockdown) ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด่าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยง          
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้่าด้วย  
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การสมทบเงินกองทุนความร่วมมอือาเซียนบวกสาม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณ จ่านวน ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเข้ากองทุนความร่วมมืออาเซียนบวกสามเพิ่มเติม 
เพื่อใช้ส่าหรับส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสามต่อไป 
                    ๑.๒ อนุมัติการให้เงินสมทบเข้ากองทุนความร่วมมืออาเซียนบวกสามในครั้ง ต่อ ๆ ไป เมื่อมีการเรียกเก็บ     
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือค่านวณอัตราเงินสมทบกองทุนฯ ใหม่ จากที่ระบุไว้ในเอกสารข้อก่าหนด (Terms of Reference) 
ของกองทุนความร่วมมืออาเซียนบวกสาม โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมืออาเซียน  
บวกสามในระยะที่ผ่านมา ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศด่าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์การจัดท่าและการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการตามมาตรฐานอาเซียนให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ทั่วถึง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับ        
การสนับสนุนเงินจากกองทุนความร่วมมืออาเซียนบวกสามในการด่าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาประเทศในสาขาต่าง ๆ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) คร้ังท่ี ๑๕ และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อาเซียนที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๓๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community 

Council : AEC Council) ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน    
ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์     
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การเข้าร่วมการประชุม AEC Council ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประสบผลส่าเร็จหลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถสรุปผลการเจรจาบทบาทการลงทุนของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน -ญี่ปุ่นได้ส่าเร็จ ซึ่งท่าให้
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่นมีความครอบคลุมครบถ้วน ทั้งเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน และ
การลงนามความตกลงการค้าเสรอีาเซียน-ฮ่องกง รวมทั้งความตกลงว่าด้วยการลงทุนระหว่างอาเซียนกับฮอ่งกง ซึ่งจะท่าให้อาเซียน
สามารถใช้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า และเป็นประตูสู่ตลาดใหญ่อย่างจีนและประเทศอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ยังได้รับประโยชน์
จากความร่วมมือภายใต้ความตกลงฯ ที่ฮ่องกงจะให้เงินสนับสนุน จ่านวน ๒๕ ล้านเหรีญฮ่องกง ซึ่งครอบคลุมสาขาที่ไทยก่าลังผลักดัน 
อาทิ SMEs พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์ 
                ๒. การประชุม AEC Council ครั้งนี้การเจรจาไม่คืบหน้าเท่าที่ควร โดยหลายประเทศเน้นย้่าให้ทุกฝ่ายแสดง           
ความยืดหยุ่นและหาจุดสมดุลร่วม โดยค่านึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาของสมาชิก ในขณะที่ประเทศคู่เจรจาที่พัฒนา
แล้วแม้จะสนับสนุนแนวทางการแสดงความยืดหยุ่นแต่ยังคงเน้นย้่าให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership : RCEP) เป็นความตกลงที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง ประกอบกับขณะนี้สมาชิก 
(Trans-Pacific Partnership : TPP) ๑๑ ประเทศ (สมาชิกเดิมยกเว้นสหรัฐอเมริกา) ก่าลังเร่งสรุปความตกลง  TPP เพื่อให้      
ความตกลงมีผลใช้บังคับโดยเร็ว ดังนั้น การเจรจา RCEP ในปีหน้า ไทยและอาเซียนจึงต้องเร่งผลักดันให้ RCEP หาจุดสมดุลร่วม
และสรุปการเจรจาให้ได้โดยเร็ว 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

        ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนา        
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย ( IMT-GT) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เกาะบังกา              
จังหวัดบังกา-เบลิตุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีประจ่าแผนงาน IMT-GT ของไทย 
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ และเห็นชอบมอบหมายภารกิจหน่วยงาน
ตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ตามที่ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับเอกสารผลการประชุมฯ             
ที่กล่าวถึงประเด็นด้านพลังงาน ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) โครงการความร่วมมือปาลม์น้่ามัน ซึ่งในปัจจุบันไทยไม่มีพันธกรณีความร่วมมือ
กับอินโดนีเซียและมาเลเซีย ในลักษณะที่เป็นโครงการร่วม แต่มีความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และ (๒) เรื่องการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน หรือการพัฒนาเมืองสีเขียว
ด้วยความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ส่าหรับเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลา ทั้งนี้ ประเด็นพลังงาน
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายความร่วมมือด้านพลังงานของกระทรวงพลังงานในปัจจุบัน ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เป็นต้น ให้ความส่าคัญกับการด่าเนินการ  
ตามแผนงานพัฒนาตามกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น แผนงาน IMT-GT และแผนงานระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้่าโขง (GMS) รวมทั้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นพิจารณาน่าแผนงานฯ ดังกล่าว มาประกอบการวางแผนพัฒนา
โครงการภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันด้วย ทั้ งนี้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี    
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ [เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน     
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)]  
                ๓. ให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย 
ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับประเด็นข้อห่วงกังวลของส่านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการส่าคัญภายใต้แผนด่าเนินงานระยะห้าปี ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของแผนงาน 
IMT-GT ในโครงการสะพานถนนเช่ือมโยงจังหวัดสตูล-รัฐเปอร์ลิส รวมทั้งการจัดท่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการดังกล่าว ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส่าคัญด้วย 
  ๔. ให้ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน่าข้อเสนอในประเด็นด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในส่วนของประเทศไทยบรรจุในแผนพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ เป็นผู้ก่ากับและติดตามการด่าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด แล้วให้รายงานนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทราบและพิจารณาสนับสนุนการด่าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย        
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกบัสาธารณรัฐเกาหลี คร้ังท่ี ๗  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้่าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๗     
(7th Mekong-ROK Foreign Ministers’ Meeting) ระหว่างวันท่ี ๓๑ สิงหาคม-๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

โดยมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ และ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่าเนินการตามผลการประชุมฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ที่ประชุมฯ ได้รับรองแผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน้่าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ซึ่งระบุ
รายการกิจกรรมและโครงการที่จะมีการด่าเนินการต่อไปในช่วง ๓ ปีข้างหน้า โดยครอบคลุมความร่วมมือ ๖ สาขา ได้แก่           
(๑) โครงสร้างพื้นฐาน (๒) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๓) การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) การพัฒนาทรัพยากรน้่า 
(๕) การเกษตรและพัฒนาชนบท และ (๖) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งระบุข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกองทุนและโครงการความร่วมมือลุ่มน้่าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund : MRCF) และ       
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
                ๒. ที่ประชุมฯ ได้รับรองถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้่าโขงกับ
สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี ๗ ซึ่งกล่าวถึงความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้่าโขงและสาธารณรัฐเกาหลี และรับรอง
โครงการที่ประเทศสมาชิกเสนอเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้่าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี เช่น 
แนวทางและการรับรองอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Buidings) ในกัมพูชา เสนอโดยกัมพูชา และการส่งเสริม         
การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยส่าหรับแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นช่ัวคราวมายังประเทศไทย เสนอโดยไทย เป็นต้น 
            ๓. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมฯ โดยเน้นย้่าความต่อเนื่องของไทย
ในฐานะประเทศผู้น่าในสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบทที่ได้สนับสนุนการด่าเนินโครงการ “Comprehensive Training to 
Increase Efficiency of Rice Production in the Mekong Sub-region” และการแสดงความพร้อมของไทยท่ีจะสง่เสรมิบทบาท
อนุภูมิภาคในเวทีโลกในฐานะประธานการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ ACMECS ASEAN และ 
APEC 
 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

        ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ   

(ร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ....) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมส่าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ่ากัดในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. .... มีสาระส่าคัญเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร 
การขอส่าเนาเอกสารพร้อมค่ารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่ เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ่ากัดที่มีส่านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา เฉพาะในท้องที่อ่าเภอจะนะ 
อ่าเภอเทพา อ่าเภอนาทวี และอ่าเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล) ลงกึ่งหนึ่ง ต่อไปอีก ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา      
เป็นเรื่องด่วน แล้วด่าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
ที่เห็นควรเร่งประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว รวมทั้งควร   
มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  

และนวัตกรรม 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑  สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒  เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓  ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดัน        
การวิจัยและพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  

ไม่มมีติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายดา้นนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากรและการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)         
เร่งด่าเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์ที่น่าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบการส่าแดงราคาต่่ากว่า  
ความเป็นจริง หรือกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้ก่าชับเจ้าหน้าที่เร่งด่าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์            
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและ    
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดเตรียมการแสดงส่าหรับการประชุม  ASEAN ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้าง            
ความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยแบ่งการแสดงออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ (๑) การแสดงพื้นเมืองที่สะท้อนประเพณีวัฒนธรรม
ของภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย (๔ ภาค) (๒) การแสดงโขนและหุ่นกระบอก (๓) การแสดงดนตรีและการขับร้องบทเพลงในรูปแบบ    
ที่ทันสมัยโดยนักร้องที่ผ่านการประกวดจากเวทีคุณภาพต่าง ๆ และ (๔) การแสดงที่สื่อเห็นถึงความมีเอกภาพและเช่ือมโยงกัน   
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น ASEAN Connectivity ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่อลังการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้รัฐมนตรีประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ก่ากับให้กรมประชาสัมพันธ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีคณะปฏิบัติการข่าวสาร ( Information Operation) ๖ คณะ ตามกลุ่มภารกิจ (ด้านความมั่นคง     
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน)     
โดยให้คณะปฏิบัติการข่าวสารดังกล่าวมีหน้าที่ส่าคัญในการปฏิบัติการข่าวสารในเรื่องที่เป็นนโยบายหรือภารกิจส่าคัญของรัฐบาล
ภายใต้กลุ่มภารกิจนั้น ๆ เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้อง ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หรือประเด็นที่สื่อมวลชนอาจน่าเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ในรูปแบบและผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีความถี่ในการสื่อสารที่เหมาะสม โดยค่านึงถึงการเข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่มในสังคม ท้ังนี้ ให้กรมประชาสัมพันธ์น่าเสนอรายชื่อคณะปฏิบัติการข่าวสารดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่แนวเขตที่ดินได้ข้อยุติแล้ว 
เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องการให้รัฐจัดหา
ที่อยู่อาศัยแทนที่อยู่อาศัยเดิม ซึ่งตั้งอยู่ในแนวกีดขวางทางน้่าหรืออยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และได้รับผลกระทบ
จากปัญหาอุทกภัยเป็นประจ่าทุกปี และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหา
พื้นที่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยให้พิจารณาจัดสร้างเป็นที่อยู่อาศัยในลักษณะของบ้านส่าเร็จรูป 
(Knockdown) ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด่าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยง          
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้่าด้วย 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรในภาพรวมทั้งหมด ทั้งทางบก ทางน้่า ทางอากาศ 
และทางรางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้ว และเส้นทางใหม่ที่อยู่ระหว่างการด่าเนินการก่อสร้าง 
แล้วให้พิจารณาก่าหนดแนวทางการเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งดังกล่าวให้เป็นโครงข่ายการจราจรที่เหมาะสม มีความสะดวก 
รวดเร็ว และประหยัด ทั้งนี้ หากมีความจ่าเป็นต้องก่อสร้างเส้นทางเพิ่มเติมอีก ควรพิจารณาแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย
ของประชาชน พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด โดยให้กระทรวงคมนาคมจัดท่าเป็นแผนบูรณาการเส้นทาง         
การคมนาคมขนส่งของประเทศไทยที่เช่ือมโยงต่าบล อ่าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านทั้งเส้นทางหลักและ
เส้นทางรอง แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อนน่าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม        
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) เร่งด่าเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์ที่น่าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบ    
การส่าแดงราคาต่่ากว่าความเป็นจริงหรือกรณีอื่น ๆ และให้ก่าชับเจ้าหน้าที่เร่งด่าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมเร่งด่าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการน่าเข้ารถยนต์มาในราชอาณาจักรในภาพรวม
อย่างเป็นระบบ เช่น พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างภาษีเกี่ยวกับการน่าเข้ารถยนต์มาในราชอาณาจักร และ รายงานผล 
การด่าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ทุกกระทรวงจัดท่าเอกสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ่านาจหน้าที่ของกระทรวง
และหน่วยงานในสังกัด เช่น ความรู้เฉพาะเรื่องที่เป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน งานบริการที่หน่วยงานจัดให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยส่งให้รัฐมนตรีประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรี 
(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อประมวลเป็นชุดความรู้ในภาพรวม พร้อมทั้งส่งให้กระทรวงศึกษาธิการน่าไปด่าเนินการจัดท่าเป็น    
ชุดความรู้ส่าหรับนักเรียน นักศึกษาต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ท่ีได้มีการประกาศให้เป็นพ้ืนที่      
ที่ราษฎรไม่สามารถครอบครองได้ เช่น เขตพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ เขตพ้ืนที่โบราณสถาน เขตพ้ืนที่มรดกโลก เป็นต้น เพ่ือให้
ประชาชนที่เข้าครอบครองหรือท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ก่อนการประกาศฯ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในบริเวณ
เขตพ้ืนที่ดังกล่าวได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาประชาชนที่บุกรุกในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดสร้างที่อยู่อาศัย
ในลักษณะของบ้านส่าเร็จรูป (Knockdown) ให้แก่ประชาชนท่ีมีที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในแนวกีดขวางทางน้่าหรืออยู่ในเขตที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดดินถล่ม และได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเป็นประจ่าทุกปี เพื่อทดแทนที่อยู่อาศัยเดิม นั้น ให้กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์) พิจารณาด่าเนินโครงการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในลักษณะของบ้านส่าเร็จรูป (Knockdown) ด้วย ทั้งนี้     
ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการด่าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซ่ึงเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้น า

ด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คร้ังท่ี ๓ (3rd Asia-Pacific Water Summit)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้น่า   
ด้านน้่าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๓ (3rd Asia-Pacific Water Summit) มีสาระส่าคัญเป็นการให้ความส่าคัญกับเส้นทาง   
ที่จะน่าไปสู่การยกระดับนวัตกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านน้่าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่น การด่าเนินการ
เพื่อการจัดการวัฏจักรน้่าที่ดี การเสริมสร้างธรรมาภิบาลส่าหรับข้อแก้ไขปัญหาที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและการเจริญเติบโตในทุกด้าน
เพื่อให้มั่นใจว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” การเช่ือมโยงช่องว่างทางการเงินระหว่างการเจริญเติบโตอย่างมีพลวัตและการด่าเนินการ
ตามมาตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านน้่า และการส่งเสริมความร่วมมอืในทุกระดับ โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุมฯ 
ครั้งท่ี ๓ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
ในปฏิญญาฯ 
                ๒. หากมีความจ่าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส่าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด่าเนินการได้ โดยให้น่าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมชัชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยท่ี ๓  
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
สมัยที่ ๓ (The third session of the United Nations Environment Assembly : UNEA 3) ระหว่างวันท่ี ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ่าสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี 
สาธารณรัฐเคนยา เป็นหัวหน้าคณะ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ของ UNEA 3 เป็นเอกสารที่แสดงถึง  
การตระหนักว่า มลพิษที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ทั้งทางอากาศ ดิน และน้่า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม ระบบนิเวศ  
เศรษฐกิจ ความมั่นคง และความอยู่รอดของมนุษย์ และยังเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน อา ทิ     
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งการแก้ไขปัญหา
มลพิษเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ท้ังการต่อสู้ความยากจน การปรับปรุงให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น การสร้างงาน    
ที่เหมาะสม การปรับปรุงให้สิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในน้่าให้ดีขึ้น และการลดภาวะโลกร้อน 
                    ๑.๓ เห็นชอบกรอบค่ามั่นโดยสมัครใจที่ประเทศไทยจะประกาศเพื่อให้นานาชาติทราบว่า ประเทศไทยมีความตื่นตัว
ในการแก้ปัญหามลพิษ โดยมีกรอบค่ามั่นโดยสมัครใจที่ยึดตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์การจัดการ
มลพิษ ๒๐ ปี โดยจะน่าเสนอผลการด่าเนินงานของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
                    ๑.๔ อนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองในร่างปฏิญญาฯ 
                ๒. หากมีความจ่าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส่าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด่าเนินการได้ โดยให้น่าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปผลการประชุม Asia-Pacific Ministerial Summit on the Environment  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม  Asia-Pacific Ministerial Summit on the Environment ระหว่างวันที่    
๕-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมที่ควบรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้     
องค์การสหประชาชาติของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกไว้ด้วยกัน ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ส่าหรับเอเชียและแปซิฟิกของเอสแคป (Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and Pacific : 
MCED) ครั้งที่ ๗ และการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในกรอบโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment’s Forum of Ministers and Environment Authorities of Asia Pacific) 
ครั้งที่ ๒ โดยมีหัวข้อหลัก คือ “Towards a resource efficient and pollution free Asia-Pacific” โดยมีประเด็นการประชุม   
ที่ส่าคัญ เช่น (๑) การทบทวนความก้าวหน้าการด่าเนินงานท่ีส่าคัญจากการประชุม MCED ครั้งท่ี ๖ โดยมีการหารือถึงความร่วมมอื
ทั้งในระดับภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างประเทศก่าลังพัฒนาด้วยกัน และความร่วมมือระหว่างประเทศก่าลังพัฒนากับประเทศ
พัฒนาแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาในภูมิภาค (๒) การหารือถึงความก้าวหน้าการด่าเนินงานตามข้อมติ UNEA สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
และประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส่าคัญของภูมิภาค รวมถึงข้อคิดเห็นต่อการประชุม  UNEA สมัยที่ ๓ ในประเด็นหัวข้อ “Towards to     
a pollution free planet” และร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับสูง และ (๓) การอภิปราย Ministerial Dialogue : 
“Towards a resource-efficient and pollution free Asia-Pacific region” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับมาตรการ            
ที่จะมุ่งไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และภาวะปลอดมลพิษในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นต้น ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....       
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส่าคัญให้มี
กฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่าหนดกลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท่ากฎหมายล่าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส่าคัญของกฎหมายล่าดับรอง    
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี  
          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
รัฐมนตรีใหม่ ตามประกาศลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงก าหนดหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
                ๑. น้อมน าพระราชด ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานในโอกาส
ที่รัฐมนตรีดังกล่าวเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ 
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
                ๒. ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
                ๓. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิด
ความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างประชาชนกับรัฐบาล โดยให้ช้ีแจงในเรื่องต่าง ๆ  ที่ประชาชนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ รวมทั้งช้ีแจงความคืบหน้า
ในการด าเนินงานและเผยแพร่ผลงานในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
                ๔. ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการด าเนินงานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ โดยยึดประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑   
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก วันอังคารที่ ๒ 
มกราคม ๒๕๖๑ เป็น วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
                 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  

คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
                ๑. เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย 
                    ๑.๑ แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ) 
                    ๑.๒ แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ        
แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง (ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ) 
                     ๑.๓ แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ    
เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ 
                ๒. เห็นชอบวิธีการเสนอแผนและการตั้งช่ือแผนของแผนในระดับที่  ๑ และแผนระดับที่ ๒ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ซึ่งวิธีการเสนอทั้ง ๒ ระดับดังกล่าวเป็นขั้นตอนตามกฎหมายก าหนด 
ส าหรับการเสนอแผนระดับที่ ๓ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเสนอแผนระดับที่ ๓ ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ โดยในการจัดท าแผนให้หน่วยงานเจ้าของแผนด าเนินการ ดังน้ี 
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                    ๒.๑ ระบุถึงความสอดคล้องของแผนที่เสนอกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในระดับที่ ๒ ให้ชัดเจน และก าหนด
องค์ประกอบของแผนที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 
                    ๒.๒ มีเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งกลไกการติดตามประเมินผล และควรค านึงถึงวงเงิน
ของประเทศ 
                    ๒.๓ กรณีที่แผนส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างกว้างขวาง ก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ให้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน รวมทั้ง สร้างการรับรู้และ         
ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่แผนก าหนดให้ต้องมีการท างานร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ให้หน่วยงาน
เจ้าของแผนหารือร่วมกับหน่วยงาน/ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแนวทางการด าเนินการด้วย 
                    ๒.๔ ก าหนดให้ใช้ช่ือแผนระดับที่ ๓ ว่า “แผนปฏิบัติการด้าน .... ระยะที่ .... (พ.ศ. ....-....)” เว้นแต่ในกรณีที่มี
บทบัญญัติตามกฎหมายที่ก าหนดชื่อแผนไว้แล้ว 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
กระทรวงพาณิชย์ที่เห็นว่า ในกรณีการจัดท าแผนบูรณาการที่ต้องมีการด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงานโดยไม่ได้มีข้อก าหนด   
ตามกฎหมายให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาถึงกรณีแผนที่มีการจัดท าขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและ
สังคมในขณะนั้น ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้ และกรณี     
การจัดท าแผนปฏิบัติการของส่วนราชการควรค านึงถึงระดับช้ันความลับของแผนด้วย เช่น กรณีการจัดท าแผนภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี เป็นต้น นอกจากนี้ ควรก าหนดระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อเป็นกรอบในการท างาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน รวมทั้งควรพิจารณาทบทวน และก าหนดประเภทแผนต่าง ๆ ในระดับ ๓ ให้ชัดเจน เนื่องจาก     
บางแผนมีคณะกรรมการระดับชาติท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอยู่แล้ว       
ไปเพือ่ประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๔. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข          
ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐    
(เรื่อง สรุปสาระส าคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐) ให้แล้วเสร็จโดยด่วน 
                ๕. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติช้ีแจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ          
แนวทางการเสนอแผนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบกับทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องทั่วถึง 
                ๖. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการส่งแผนของส่วนราชการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการของ       
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคื นหน่วยงานเจ้าของแผน เพื่อถือปฏิบัติตาม            
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ต่อไป 
                ๗. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
รวมทั้งการเสนอร่างกฎหมายต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อมิให้มีบทบัญญัติให้หน่วยงาน/คณะกรรมการต้องเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี
โดยไม่จ าเป็น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)         
เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ซ่ึงอยู่ระหว่างตรวจสอบการส าแดงราคาต่ ากว่า
ความเป็นจริง หรือกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้ก าชับเจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและ   
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดเตรียมการแสดงส าหรับการประชุม  ASEAN ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้าง            
ความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยแบ่งการแสดงออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ (๑) การแสดงพื้นเมืองที่สะท้อนประเพณีวัฒนธรรม
ของภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย (๔ ภาค) (๒) การแสดงโขนและหุ่นกระบอก (๓) การแสดงดนตรีและการขับร้องบทเพลงในรูปแบบ    
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ที่ทันสมัยโดยนักร้องที่ผ่านการประกวดจากเวทีคุณภาพต่าง ๆ และ (๔) การแสดงที่สื่อเห็นถึงความมีเอกภาพและเช่ือมโยงกัน   
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น ASEAN Connectivity ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่อลังการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ก ากับให้กรมประชาสัมพันธ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีคณะปฏิบัติการข่าวสาร ( Information Operation) ๖ คณะ ตามกลุ่มภารกิจ (ด้านความมั่นคง     
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน)     
โดยให้คณะปฏิบัติการข่าวสารดังกล่าวมีหน้าที่ส าคัญในการปฏิบัติการข่าวสารในเรื่องที่เป็นนโยบายหรือภารกิจส าคัญของรัฐบาล
ภายใต้กลุ่มภารกิจนั้น ๆ เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้อง ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในประเด็นที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หรือประเด็นที่สื่อมวลชนอาจน าเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ในรูปแบบและผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีความถี่ในการสื่อสารที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการเข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่มในสังคม ท้ังนี้ ให้กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอรายชื่อคณะปฏิบัติการข่าวสารดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่ที่แนวเขตที่ดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องการให้รัฐจัดหา
ที่อยู่อาศัยแทนที่อยู่อาศัยเดิม ซึ่งตั้งอยู่ในแนวกีดขวางทางน้ าหรืออยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และได้รับผลกระทบ
จากปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหา
พื้นที่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยให้พิจารณาจัดสร้างเป็นที่อยู่อาศัยในลักษณะของบ้านส าเร็จรูป 
(Knockdown) ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยง          
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ าด้วย  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรในภาพรวมทั้งหมด ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
และทางรางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้ว และเส้นทางใหม่ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 
แล้วให้พิจารณาก าหนดแนวทางการเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งดังกล่าวให้เป็นโครงข่ายการจราจรที่เหมาะสม มีความสะดวก 
รวดเร็ว และประหยัด ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างเส้นทางเพิ่มเติมอีก ควรพิจารณาแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย
ของประชาชน พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด โดยให้กระทรวงคมนาคมจัดท าเป็นแผนบูรณาการเส้นทาง         
การคมนาคมขนส่งของประเทศไทยที่เช่ือมโยงต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านทั้งเส้นทางหลักและ
เส้นทางรอง แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม       
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบ     
การส าแดงราคาต่ ากว่าความเป็นจริงหรือกรณีอื่น ๆ และให้ก าชับเจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการน าเข้ารถยนต์มาในราชอาณาจักรในภาพรวม
อย่างเป็นระบบ เช่น พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างภาษีเกี่ยวกับการน าเข้ารถยนต์มาในราชอาณาจักร และรายงานผล 
การด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ทุกกระทรวงจัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีของ
กระทรวงและหน่วยงานในสังกัด เช่น ความรู้เฉพาะเร่ืองที่เป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน งานบริการที่



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

หน่วยงานจัดให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยส่งให้รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล) เพ่ือประมวลเป็นชุดความรู้ในภาพรวม พร้อมทั้งส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ
น าไปด าเนินการจัดท าเป็นชุดความรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษาต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่       
ที่ราษฎรไม่สามารถครอบครองได้ เช่น เขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ เขตพื้นที่โบราณสถาน เขตพื้นที่มรดกโลก เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนที่เข้าครอบครองหรือท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ดังกล่าวอยู่ก่อนการประกาศฯ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในบริเวณเขต
พื้นที่ดังกล่าวได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาประชาชนท่ีบุกรุกในเขตพื้นท่ีดังกล่าวด้วย 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดสร้างที่อยู่อาศัย
ในลักษณะของบ้านส าเร็จรูป (Knockdown) ให้แก่ประชาชนท่ีมีที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในแนวกีดขวางทางน้ าหรืออยู่ในเขตที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดดินถล่ม และได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี เพื่อทดแทนที่อยู่อาศัยเดิม นั้น ให้กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์) พิจารณาด าเนินโครงการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในลักษณะของบ้านส าเร็จรูป (Knockdown) ด้วย ทั้งนี้     
ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การด าเนินการด้านข้อมูลเครดิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยและแนวทางบูรณาการ 
  ข้อมูลของประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินการด้านข้อมูลเครดิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
และแนวทางบูรณาการข้อมูลของประเทศ ซึ่งเป็นการด าเนินการเพื่อให้ประเทศไทยมีการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณูปโภค
และข้อมูลค้าปลีก โดยพิจารณาในประเด็นผลกระทบต่อประชาชน ความเป็นไปได้ ข้อกฎหมาย และประโยชน์โดยรวม ทั้งนี้  
กระทรวงการคลัง โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการศึกษา เรื่องการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ข้อมูลผู้ค้าปลีก 
และแนวทางบูรณาการข้อมูลของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีป ระสิทธิภาพและ         
ได้คะแนนเพิ่มจากการประเมินและการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of doing business)       
ของธนาคารโลก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การจัดท าสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทางการจัดท าสัญญาจ้าง
ควบคุมงานก่อสร้าง) ตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมาตรา ๙๓ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญา    
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด โดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด 
และจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการนโยบายฯ ได้ก าหนดแบบสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุดตามนัยมาตรา ๙๓ รวมถึงสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างด้วย 
สัญญาจ้างดังกล่าวได้มีการปรบัแก้ในส่วนค่าจ้างงานควบคุมงานก่อสร้าง โดยก าหนดในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ปฏิบัติงานล่วงเลย
ก าหนดเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากเหตุที่มิได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้างก่อสร้างและมิได้เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะได้รับค่าจ้างตามจ านวนวันที่ปฏิบัติล่วงเลยก าหนดเวลานั้น ตามสัดส่วน
ผลงานที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างได้เข้าควบคุมงานจริง แต่ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างรายเดือนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นการน าแนวทางที่ได้มีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....     

(การก าหนดหน้าที่และอ านาจในร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหน้าที่และอ านาจ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน        
โดยให้รับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรบัญญัติให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ บางส่วน จากกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจากกรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปให้แก่ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. เห็นชอบให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....      
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อก าหนดให้
โรงพยาบาลต ารวจมีอ านาจหน้าที่ในการสนับสนุนการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขของ
หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแบ่ งส่วนราชการของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน          
ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือสังคมของส่วนราชการ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ในการด าเนินนโยบายของรัฐบาลและการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ของส่วนราชการที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐ ซึ่งมีผลท าให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ในสังคมได้ตระหนักถึงความร่วมมือกัน
ในการขับเคลื่อนประเทศไปแล้วระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น และ
ปัจจุบันมีประชาชนจิตอาสาตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พร้อมร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์และท าความดี ดังนั้น    
ในการด าเนินการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เป็นการพัฒนาเพื่อสังคม จึงสมควรที่ส่วนราชการจะเชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสา    
ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าร่วมในการด าเนินการกับภาครัฐด้วย ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวให้ค านึงถึง
ประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทน ใบอนุญาต และ

การออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิ
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อก าหนดอายุใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตาม

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๓ ฉบับ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จ านวน ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสรรหาบุคคลที่จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
แร่จังหวัด พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
แร่จังหวัด 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ที่เห็นควรเพิ่มผู้เช่ียวชาญด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในร่างกฎกระทรวงฯ ตามข้อ ๑.๑ และปรับช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ
ในร่างกฎกระทรวงฯ ตามข้อ ๑.๒ และร่างกฎกระทรวงฯ ตามข้อ ๑.๓ “ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์...      
และด้านสุขภาพ ด้านละหนึ่งคน” เป็น “ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ... และด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม     
ด้านละหนึ่งคน” รวมทั้งควรเพิ่มผู้แทนส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในคณะกรรมการสรรหาทั้งในร่างกฎกระทรวงฯ     
ตามข้อ ๑.๑ และร่างกฎกระทรวงฯ ตามข้อ ๑.๒ และควรเพิ่มผู้แทนจากภาคประชาสังคมในร่างกฎกระทรวงฯ ตามข้อ ๑.๓ 
นอกจากนี้ ควรให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถได้รับการคัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในเครือข่ายภาคประชาสังคมดา้น
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ด้วย และควรก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแสดงบัญชีทรัพย์สินและเปิดเผย
ต่อสาธารณะเพื่อแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  แนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (SMART Visa)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบแนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ (SMART Visa) 
ตามที่ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ก าหนดให้วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นวันเริ่มกระบวนการยื่นค าขอ SMART Visa 
                    ๑.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขกฎหมาย
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

                    ๑.๓ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้เรื่อง SMART Visa ให้แก่บุคลากรชาวต่างชาติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สถานกงสุล/สถานเอกอัครราชทูตไทย     
ในต่างประเทศ สื่อและสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่อไปด้วย 
                ๒. ให้ สกท. เร่งรัดด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้การด าเนินการเรื่องนี้ปรากฎผลเป็นรูปธรรมได้ภายในเดือนมกราคม 
๒๕๖๑ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และส านักงานตรวจคนเข้าเมืองรวบรวมกฎหมาย
และระเบียบที่จะต้องแก้ไขเพื่อรองรับการด าเนินการเกี่ยวกับ SMART Visa เสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
พิจารณาภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ รวมทั้งเสนอแผนงานการประชาสัมพันธ์แนวทาง SMART Visa ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย 
และให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวทาง 
SMART Visa ให้ถูกต้อง ชัดเจนและทั่วถึง 
 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี   

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐตาม       
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี ๒๐ กระทรวง ๙ หน่วยงาน (ไม่สังกัดกระทรวง) ได้แจ้งรายช่ือเอกสาร        
ที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต้องการใช้ในการให้บริการประชาชน ซึ่งเอกสารที่หน่วยงานขอเช่ือมโยงตั้งแต่ ๑๒ หน่วยงานขึ้นไป 
เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองนิติบุคคล ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๑ ปี 
นับจากวันที่ได้รับแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
(เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ) 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐในส่วนที่มีความพร้อมและสามารถ
ด าเนินการได้ทันทีให้แล้วเสร็จก่อน และน าฐานข้อมูลที่บูรณาการแล้วดังกล่าวมาใช้ในการอ านวยความสะดวกและให้บริการ        
แก่ประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอ านวย
ความสะดวกและให้บริการของภาครัฐดังกล่าวให้ชัดเจนและทั่วถึงด้วย 
 

     ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕  ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ 
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

     ๑๐.๖  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรในภาพรวมทั้งหมด ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
และทางรางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้ว และเส้นทางใหม่ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 
แล้วให้พิจารณาก าหนดแนวทางการเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งดังกล่าวให้เป็นโครงข่ายการจราจรที่เหมาะสม มีความสะดวก 
รวดเร็ว และประหยัด ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างเส้นทางเพิ่มเติมอีก ควรพิจารณาแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย
ของประชาชน พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด โดยให้กระทรวงคมนาคมจัดท าเป็นแผนบูรณาการเส้นทาง         
การคมนาคมขนส่งของประเทศไทยที่เช่ือมโยงต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านทั้งเส้นทางหลักและ
เส้นทางรอง แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม        
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ซ่ึงอยู่ระหว่างการสอบ    
การส าแดงราคาต่ ากว่าความเป็นจริงหรือกรณีอื่น ๆ และให้ก าชับเจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมเร่ งด าเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการน าเข้ารถยนต์มาใน
ราชอาณาจักรในภาพรวมอย่างเป็นระบบ เช่น พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างภาษีเกี่ยวกับการน าเข้ารถยนต์มาใน
ราชอาณาจักร และรายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ทุกกระทรวงจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
และหน่วยงานในสังกัด เช่น ความรู้เฉพาะเรื่องที่เป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน งานบริการที่หน่วยงานจัดให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยส่งให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อประมวลเป็นชุดความรู้ในภาพรวม พร้อมทั้งส่งให้กระทรวงศึกษาธิการน าไปด าเนินการจัดท าเป็น    
ชุดความรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษาต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่       
ที่ราษฎรไม่สามารถครอบครองได้ เช่น เขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ เขตพื้นที่โบราณสถาน เขตพื้นที่มรดกโลก เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนที่เข้าครอบครองหรือท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ดังกล่าวอยู่ก่อนการประกาศฯ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในบริเวณเขต
พื้นที่ดังกล่าวได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาประชาชนท่ีบุกรุกในเขตพื้นท่ีดังกล่าวด้วย 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดสร้างที่อยู่อาศัย
ในลักษณะของบ้านส าเร็จรูป (Knockdown) ให้แก่ประชาชนท่ีมีที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในแนวกีดขวางทางน้ าหรืออยู่ในเขตที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดดินถล่ม และได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี เพื่อทดแทนที่อยู่อาศัยเดิม นั้น ให้กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์) พิจารณาด าเนินโครงการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในลักษณะของบ้านส าเร็จรูป (Knockdown) ด้วย ทั้งนี้     
ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

     ๑๐.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในการจัดหา
พื้นที่เพื่อการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดหา
พันธุ์สัตว์หรือน้ าเช้ือปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งการผลิตปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่าง ๆ เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ให้ถูกต้อง ทั่วถึง 
โดยจะต้องช้ีแจง เน้นย้ าให้ทราบถึงข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุน
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่ัวคราว
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และมีความสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้จัดท า
บัญชีรายช่ือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง
การก าหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจโรงแรม
หรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อไป ทั้งนี้     
ให้ค านึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคณะกรรมการ
ดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินการมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
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 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
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พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ให้ทุกกระทรวงแต่งต้ังคณะท างานพิเศษขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน
เชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน 
                    ๔.๒ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดท าภาพ
หรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เพื่อให้เข้าใจง่าย ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง
เพื่อท าหน้าที่สร้างการรับรู้ภารกิจและผลการด าเนินการของแต่ละกระทรวง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล นั้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลที่มีข้อมูลจ านวนมาก   
ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ด าเนินการดังนี้ 
                          ๔.๒.๑ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิก      
เพื่อการสื่อสาร (Infographics) ท่ีมีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้น าเผยแพร่   
ต่อสาธารณชนในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย 
                          ๔.๒.๒ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทบทวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้น าผลการด าเนินงานของโฆษกกระทรวง
และโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๔.๒.๑ มาประมวลด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล 
และให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดการด าเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่
ประชาชน เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ การลดภาระรายจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจพิจารณาน าแนวทาง 
การด าเนินการในปีท่ีผ่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเพลงในการน าเสนอในเวทีหรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อแสดงความเป็นไทย 
                ๗. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายงานความคืบหน้าในการจัดท า      
แผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้วรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
 ๘. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ระดมก าลังเครื่องจักรกล รถผลิตน้ าดื่ม รถไฟฟ้า รถสุขา และเรือท้องแบนเพื่อให้บริการ
ประชาชนในการสัญจร ตลอดจนเร่งระบายน้ าที่ท่วมขังลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อลด
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมแผนการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหา
จากอุทกภัยดังกล่าวและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปผลการด าเนินการได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ท่ีประชุมร่วมระหว่างประธานกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบกรอบทิศทางและเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว เพื่อที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจะได้น ากรอบ
ทิศทางและเป้าหมายไปใช้ประกอบการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป รวมทั้งเห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ประสานการจัดแถลงข่าวของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทุกคณะต่อไป 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
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                ๒. ผลการด าเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ๑๑ คณะ ได้ก าหนดประเด็นการปฏิรูปที่ส าคัญในเบื้องต้น 
ได้แก่ (๑) ด้านการเมือง เช่น การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (๓) ด้านกฎหมาย เช่น การออก
กฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น ยกเลิก/ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น การช่วยเหลือประชาชน      
ให้เข้าถึงความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ า (๕) ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (๖) ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบ ระบบเส้นทางน้ า การป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     
(๗) ด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมระบบบริการปฐมภูมิ การก าหนดก าลังคนด้านสุขภาพ และการสร้าง  Health Literacy      
(๘) ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความมั่นคงไซเบอร์ การก ากับดูแลกิจการอวกาศและดาวเทียม หน่วยงานก ากับ
ดูแลสื่อออนไลน์ (๙) ด้านสังคม เช่น การสร้างระบบให้คนไทยมีบ าเหน็จบ านาญหลังเกษียณ และการจัดให้มี  Universal design 
(การออกแบบเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้บริการได้ เช่น ผู้พิการและผู้สูงอายุ) (๑๐) ด้านพลังงาน เช่น การปฏิรูปการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
ปรับโครงสร้างตลาดและโครงสร้างราคา และ (๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การบริหารงาน
ที่มีธรรมาภิบาลทั้งภาครัฐและเอกชน มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึง
ตรวจสอบได้ เป็นต้น 

 

การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในการจัดหา
พื้นที่เพื่อการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดหา
พันธุ์สัตว์หรือน้ าเช้ือปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งการผลิตปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่าง ๆ เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ให้ถูกต้อง ทั่วถึง 
โดยจะต้องช้ีแจง เน้นย้ าให้ทราบถึงข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุน
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่ัวคราว
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และมีความสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้จัดท า
บัญชีรายช่ือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง
การก าหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจโรงแรม
หรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อไป ทั้งนี้     
ให้ค านึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับคณะกรรมการดังกล่าว 
เพื่อให้การด าเนินการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ   
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น       
ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะท างานพิเศษขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ประสานงานเช่ือมโย งกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท้ังหมดแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน 
                    ๔.๒ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง       
ทั้งการจัดท าภาพหรือกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร (Infographics) เพ่ือให้เข้าใจง่าย ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มีการ
แต่งตั้งโฆษกกระทรวงเพื่อท าหน้าที่สร้างการรับรู้ภารกิจและผลการด าเนินการของแต่ละกระทรวง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเพ่ือท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล นั้น เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงาน
ของรัฐบาลที่มีข้อมูลจ านวนมากได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ด าเนินการดังนี้ 
                          ๔.๒.๑ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพ่ือการประชาสมัพันธ์
ดังกล่าว โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิก      
เพ่ือการสื่อสาร (Infographics) ที่มีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเร่ือง ให้น าเผยแพร่   
ต่อสาธารณชนในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการ
ดังกล่าวให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย 
                          ๔.๒.๒ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทบทวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้น าผลการด าเนินงานของโฆษกกระทรวง
และโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๔.๒.๑ มาประมวลด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลงาน
ของรัฐบาล และให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดการด าเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่
ประชาชน เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ การลดภาระรายจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจพิจารณาน าแนวทาง 
การด าเนินการในปีท่ีผ่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเพลงในการน าเสนอในเวทีหรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อแสดงความเป็นไทย 
                ๗. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายงานความคืบหน้าในการจัดท า      
แผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้วรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
 ๘. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ระดมก าลังเครื่องจักรกล รถผลิตน้ าดื่ม รถไฟฟ้า รถสุขา และเรือท้องแบนเพื่อให้บริการ
ประชาชนในการสัญจร ตลอดจนเร่งระบายน้ าที่ท่วมขังลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อลด
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมแผนการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหา
จากอุทกภัยดังกล่าวและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไปด้วย 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)         
เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบการส าแดงราคาต่ ากว่า  
ความเป็นจริง หรือกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้ก าชับเจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์            
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและ    
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดเตรียมการแสดงส าหรับการประชุม  ASEAN ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้าง            
ความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยแบ่งการแสดงออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ (๑) การแสดงพื้นเมืองที่สะท้อนประเพณีวัฒนธรรม
ของภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย (๔ ภาค) (๒) การแสดงโขนและหุ่นกระบอก (๓) การแสดงดนตรีและการขับร้องบทเพลงในรูปแบบ    
ที่ทันสมัยโดยนักร้องที่ผ่านการประกวดจากเวทีคุณภาพต่าง ๆ และ (๔) การแสดงที่สื่อเห็นถึงความมีเอกภาพและเช่ือมโยงกัน   
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น ASEAN Connectivity ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่อลังการ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล) ก ากับให้กรมประชาสัมพันธ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีคณะปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation) ๖ คณะ ตามกลุ่มภารกิจ (ด้านความมั่นคง     
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน)     
โดยให้คณะปฏิบัติการข่าวสารดังกล่าวมีหน้าที่ส าคัญในการปฏิบัติการข่าวสารในเรื่องที่เป็นนโยบายหรือภารกิจส าคัญ        
ของรัฐบาลภายใต้กลุ่มภารกิจนั้น ๆ เพ่ือสื่อสารและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้อง ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หรือประเด็นที่สื่อมวลชนอาจน าเสนอ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ในรูปแบบและผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีความถี่ในการสื่อสารที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
การเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มในสังคม ทั้งนี้ ให้กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอรายชื่อคณะปฏิบัติการข่าวสารดังกล่าว           
ให้นายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยเฉพาะพื้นที่ที่แนวเขตที่ดินได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องการให้รัฐจัดหา
ที่อยู่อาศัยแทนที่อยู่อาศัยเดิม ซึ่งตั้งอยู่ในแนวกีดขวางทางน้ าหรืออยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และได้รับผลกระทบ
จากปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหา
พื้นที่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยให้พิจารณาจัดสร้างเป็นที่อยู่อาศัยในลักษณะของบ้านส าเร็จรูป 
(Knockdown) ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยง          
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ าด้วย 

 

ของขวัญปีใหม ่
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงาน



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

ต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในการจัดหา
พื้นที่เพื่อการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดหา
พันธุ์สัตว์หรือน้ าเช้ือปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งการผลิตปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่าง ๆ เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ให้ถูกต้อง ทั่วถึง 
โดยจะต้องช้ีแจง เน้นย้ าให้ทราบถึงข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุน
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่ัวคราว
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และมีความสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้จัดท า
บัญชีรายช่ือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง
การก าหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจโรงแรม
หรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อไป ทั้งนี้     
ให้ค านึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับคณะกรรมการดังกล่าว 
เพื่อให้การด าเนินการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ   
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น       
ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะท างานพิเศษขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ประสานงานเช่ือมโย งกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท้ังหมดแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน 
                    ๔.๒ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดท าภาพ
หรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เพื่อให้เข้าใจง่าย ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง
เพื่อท าหน้าที่สร้างการรับรู้ภารกิจและผลการด าเนินการของแต่ละกระทรวง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล นั้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลที่มีข้อมูลจ านวนมาก   
ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ด าเนินการดังนี้ 
                          ๔.๒.๑ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิก       
เพื่อการสื่อสาร (Infographics) ท่ีมีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้น าเผยแพร่   
ต่อสาธารณชนในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

                          ๔.๒.๒ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทบทวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้น าผลการด าเนินงานของโฆษกกระทรวง
และโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๔.๒.๑ มาประมวลด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล 
และให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดการด าเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่     
มอบให้แก่ประชาชน เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ การลดภาระรายจ่ายในเร่ืองต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจ
พิจารณาน าแนวทาง การด าเนินการในปีที่ผ่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเพลงในการน าเสนอในเวทีหรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อแสดงความเป็นไทย 
                ๗. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายงานความคืบหน้าในการจัดท า      
แผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้วรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
 ๘. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ระดมก าลังเครื่องจักรกล รถผลิตน้ าดื่ม รถไฟฟ้า รถสุขา และเรือท้องแบนเพื่อให้บริการ
ประชาชนในการสัญจร ตลอดจนเร่งระบายน้ าที่ท่วมขังลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อลด
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมแผนการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหา
จากอุทกภัยดังกล่าวและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกิจกรรม/โครงการ/การด าเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็น
ของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๑ รวม ๑๘ กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย (๑) เน็ตประชารัฐ (๒) ตลาดดิจิทัล
ชุมชน ด้วย Point of Sale : POS (โครงการติดตั้งระบบบริหาร ณ จุดขาย) (๓) "DEPA Startup Voucher" (๔) "DEPA Digital 
Literacy voucher" สร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับเยาวชนไทย และคนไทย (๕) "DEPA Digital Literacy voucher" 
ของขวัญปีใหม่ ติดอาวุธดิจิทัล แก่กลุ่มผู้พิการไทย (๖) "แอปอุตุ" แอปเพื่อการพยากรณ์อากาศ "TMD Smart Simulation"      
หรือ "TMD SMART SIM" (๗) "Smart City สมาร์ทภูเก็ต" (๘) "หยุดความรุนแรงโลกไซเบอร์ Stop cyber bullying"              
(๙) "แอป สถิติไทย ThaiStat เข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย และเข้าใจง่าย" (๑๐) "คัมภีร์ อีคอมเมิร์ช ครบทุกธุรกิจ GO Online"           
e-Directory of e-Commerce "Making Your e-Commerce easy" (๑๑) Application "e-TAX Invoice By e-Mail" ส าหรับ 
Mobile และ PC (๑๒) แอป "RDU รู้เรื่องยา" สารพันข้อมูลยา (๑๓) บริการขนส่งข้าวเพื่อช่วยชาวนาและขนส่งสินค้าเกษตร/
เกษตรแปรรูปในอัตราพิเศษ (๑๔) บริการเหมาจ่าย (One Price) ด้วยบริการ EMS World ราคาพิเศษ (๑๕) สินค้าพรีเมี่ยมโดนใจ 
(๑๖) กิจกรรม Special gift สะสมยอดลุ้นรับของรางวัล (๑๗) TOT มอบสิทธิ์ยกเว้นค่าบริการต่าง ๆ และ (๑๘) CAT มอบส่วนลด
บริการต่าง ๆ และให้บริการ CAT free Wi-Fi ที่จังหวดัภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ปี ๒๕๖๑        
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น (๑) โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”      
(๒) กิจกรรมการส่งมอบรถกู้ภัยและปฐมพยาบาล จ านวน ๓๐ คัน (๓) การสร้างเศรษฐกิจไทยจากไม้ป่าปลูก (๔) ยกเว้นค่าธรรมเนียม



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

เข้าอุทยานแห่งชาติ จ านวน ๑๕๔ แห่ง และ (๕) ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า (Aquarium) จังหวัดภูเก็ต 
และพิพิธภัณฑ์ จ านวน ๓ แห่ง เป็นต้น ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การจัดท าโครงการของขวัญปีใหม่เพ่ือมอบให้ประชาชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงมหาดไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ปี ๒๕๖๑       
ของกระทรวงมหาดไทย เช่น (๑) ตลาดประชารัฐ : สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ (๒) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน     
บนวิถีพอเพียง (๓) สถานธนานุบาลท้องถิ่นทั่วไทย มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน (๔) หมู่บ้านชุมชนสดใส ประชารัฐสุขใจ 
ปลอดภัยจากขยะอันตราย และ (๕) ศูนย์ด ารงธรรม น าสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน เป็นต้น ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงยุติธรรม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ปี ๒๕๖๑       
ของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย (๑) การบริหารงานยุติธรรมผ่านระบบเทคโนโลยี เช่น ให้ค าปรึกษากฎหมายผ่าน Line Application 
(ID : rlpdconsultation) ระบบลงนัดล่วงหน้าส านวนคดีแพ่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (๒) การลดภาระรายจ่าย และ
ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม เช่น จ าหน่ายสินค้าราชทัณฑ์ในราคาพิเศษ (ลดราคา ๑๕-๒๐%) จ าหน่ายซื้อสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ในโครงการ DJOP Center ในราคาพิเศษ (ลดราคา ๑๐-๒๐%) การลดค่าใช้จ่ายหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการประนอม
ข้อพิพาท เป็นต้น และ (๓) การบริหารงานยุติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น โครงการคุมประพฤติจิตอาสาร่วมใจลดอุบัติภยัทางถนน 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน การใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่พาหนะ การให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน เป็นต้น ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น (๑) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย 
ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (๒) กิจกรรม “ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล” (๓) กิจกรรมไหว้พระวังหน้า 
ปฏิมาแห่งแผ่นดิน (๔) กิจกรรม “สักการะพระพุทธรูปส าคัญ” (๕) กิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 
และ (๖) กิจกรรมรณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่ เป็นต้น ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เร่ือง การด าเนินการ/กิจกรรมเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่

ประชาชน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการ/กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)         
ที่มีประโยชน์เพื่อมอบให้เป็นของขวัญให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย         
(๑) วทน. เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ ชวนพิชิตอวกาศ ณ Space Inspirium ชลบุรี ตะลุย
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์รับปีใหม่ ๒๕๖๑ ส่องจันทร์ใหญ่ใกล้โลก ๑๖๐ แห่งทั่วประเทศ ชวนเที่ยววันเด็ก ๒๕๖๑ บนเส้นทาง    
“ถนนสายวิทยาศาสตร์” และนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรม เป็นต้น และ (๒) วทน. เพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
เช่น คูปองวิทย์เพื่อ OTOP ๒๕๖๑ การผลิตสื่อคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ตลาดนัดประชารัฐเพื่อ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ Application สุดล้ าเพื่อเกษตรกรไทยยุค ๔.๐ 
เป็นต้น ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชนประจ าปี ๒๕๖๑ 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น (๑) ของขวัญเด็กแรกเกิด (๒) แอปพลิเคชันครอบครัว (๓) Family Data 
เปิดประตูเยี่ยมบ้าน/สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม (๔) ผู้สูงอายุอายุยืน.....เยาว์ (๕) เปิดศูนย์บริการคนพิการ ๔ มุมเมือง เป็นต้น 
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ของกระทรวงพลังงาน ได้แก่ ปีใหม่ ข้าวใหม่...อิ่มท้อง อ่ิมใจ ช่วยชาวนา ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ ให้แก่ประชาชน    
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ (๑) การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) ส าหรับสถานศึกษา (๒) กิจกรรม
อาชีวะอาสา และ (๓) โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One day surgery : ODS) (๒) การพัฒนา
นวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) “RDU รู้เรื่องยา” และ (๓) การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์ส 
(Samunprai First) “ครบเครื่องเรื่องสมุนไพรไทยในแอปเดียว” ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๑ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๑ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ประกอบด้วย     
(๑) “มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง” กิจกรรม เช่น โครงการชลประทานขนาดเล็ก ระบบส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ (ข้าว ประมง) โครงการโคบาลสร้างอาชีพ เป็นต้น (๒) “เพิ่มพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าเกษตรไทยคุณภาพดีในราคาพิเศษ” 
กิจกรรม เช่น สินค้าปศุสัตว์ราคาถูก ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้ไทย เป็นต้น และ (๓) “ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย
สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐-๒ มกราคม ๒๕๖๑) กิจกรรม เช่น เปิดสถานที่ราชการให้ประชาชน
เข้าชม (ศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และให้ความรู้ด้านการเกษตร) เป็นต้น ระยะเวลาด าเนินการ ช่วงปลาย
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งบประมาณด าเนินโครงการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  กระทรวงแรงงานส่งความสุข ปี ๒๕๖๑ “๙ ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง กระทรวงแรงงานส่งความสุข ปี ๒๕๖๑ “๙ ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” ส าหรับเป็น
ของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานมอบให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้างและประชาชนทั่วไป เช่น (๑) ชื่นชอบ ช่างแรงงาน 
บริการตรวจสภาพ ซ่อมบ ารุงรถยนต์ จักรยานยนต์ ๗๗ จุดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐-๔ มกราคม ๒๕๖๑     
(๒) ช่ืนชม ช่างประชารัฐ บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนราคาถูก เต็มใจบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานกระทรวงแรงงาน
ทั่วประเทศกว่า ๑,๐๐๐ คน (๓) ช่ืนมื่น มีงานท า จับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงใจรวมงานคนพิการ คนสูงวัย ๗๐,๐๐๐ อัตรา 
โดยมีต าแหน่งงานของผู้สูงวัย ๒,๕๐๐ อัตรา (๔) ช่ืนบาน บ้านประชารัฐ ให้ผู้ประกันตนกู้เงินซื้อบ้าน ดอกเบี้ยต่ า ๓% คงที่ ๓ ปี 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

รายละไม่เกิน ๑ ล้านบาท กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย และ (๕) ชื่นใจ ค่าเลี้ยงดูบุตร      
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกันตนจากเดิม ๔๐๐ เป็น ๖๐๐ บาท ต่อคน/เดือนคราวละไม่เกิน ๓ คน มีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ คน เป็นต้น ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการของขวัญปีใหม่ปี ๒๕๖๑ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้แก่ประชาชนปี ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย (๑) โครงการเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน โดยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ (๒) โครงการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง โดย ธอส. ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินเช่ือที่อยู่อาศัยที่มีเง่ือนไขผ่อนปรนเพื่อให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองได้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. และ ธอส. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการน าค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการบวกกลับก าไรสุทธิเพื่อการค านวณโบนัสพนักงาน เห็นควรให้มี
การด าเนินการตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง และให้ ธอส. จัดเตรียมแนวทางรองรับ NPLs ที่อาจจะเกิดขึ้น      
ในอนาคต กรณีประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการเกิดข้อจ ากัดในการช าระหนี้ รวมทั้งให้ ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธ์
โครงการช าระดีมีคืนอย่างทั่วถึงแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้ช าระหนี้ตามเง่ือนไขโครงการ โดยการปลูกฝังให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการช าระหนี้ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วน      
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

การมอบหมายรักษาราชการ/ปฏิบัติราชการแทน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี (การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและ    

มอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี รวม ๔ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 
                ๒. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
                ๓. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
                ๔. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้       
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ตามที่ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม ่
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ต้ังแต่วันที่ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๐)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) 
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐) โดยมีผลงานสะสมที่ท าได้ ๓๙.๕๙ %        
ส่วนการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นที่ท้ังหมดให้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ทั้งนี้ คณะท างานติดตามความก้าวหน้าโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีความเห็นว่า เมื่องานก่อสร้างอาคารรัฐสภาเสร็จแล้ว  
อาจจะไม่สามารถใช้อาคารได้เนื่องจากตามสัญญาหลักเดิมได้ตัดปริมาณงานบางส่วนออกไป ได้แก่ งานระบบสาธารณปูโภค   
ระบบประกอบอาคาร ที่ทางผู้ออกแบบ (กลุ่มกิจการร่วมค้า สงบ ๑๐๕๑) ได้ออกแบบไว้แล้ว แต่ยังไม่รวมอยู่ในสัญญาหลัก      
(งานนอกงบประมาณ) และมีงานบางส่วนซึ่งมีความจ าเป็นต้องท าเพิ่มเติมให้ครบถ้วน จึงเห็นว่าอาจต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมประมาณ ๕,๕๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลต่อไป ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานติดตามความคืบหน้าการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อย่างใกล้ชิด และก ากับให้การด าเนินการเสนอของบประมาณเพิ่มเติม    
ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้       
การก่อสร้างอาคาร ตลอดจนระบบงานอื่น ๆ แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ ตามก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. ....   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และ     
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตร์       
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา      
๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวง
คมนาคมอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 

การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ 
 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่    
๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่ภาคเหนือ และการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย 
รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมฯ ดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบก าหนดการเดินทางไปตรวจราชการ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย และประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุโขทัย ของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐      
รวมทั้งองค์ประกอบคณะตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และองค์ประกอบประชุมคณะรัฐมนตรี      
ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. รับทราบทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒              
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ได้แก่ (๑) การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่อง            
(๒) การใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ (๓) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์   
และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน และ         
(๕) การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคเหนือ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่
ภาคเหนือ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ ท้ังนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
รับไปพิจารณาแนวทางในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว โดยให้ด าเนินการในลักษณะคลัสเตอร์ที่สอดคล้องกับศักยภาพของ      
แต่ละจังหวัด ทั้งในเรื่องเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวและเช่ือมโยงภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านต่อไป 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การพิจารณา ปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละโครงการต่อไป โดยให้ก าหนดระยะเวลา
การด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน เช่น แผนงาน/โครงการ ที่จะด าเนินการ
และผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะไดร้ับในระยะเวลา ๑ ปี และในระยะเวลา ๓ ปี เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
                ๔. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การปรับปรุงกฎหมาย 
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 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การด าเนินการด้านกฎหมาย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ประสานกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
                ๒. ในกรณีที่คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ประธานกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อทราบด้วย 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงานพิจารณาก าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในการจัดหา
พื้นที่เพื่อการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้ค านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดหา
พันธุ์สัตว์หรือน้ าเช้ือปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งการผลิตปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่าง ๆ เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ให้ถูกต้อง ทัว่ถึง 
โดยจะต้องช้ีแจง เน้นย้ าให้ทราบถึงข้อควรระวังและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุน
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
                ๒. ด้านสังคม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่ัวคราว
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และมีความสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้จัดท า
บัญชีรายช่ือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง
การก าหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
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 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการขออนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพ่ือก ากับดูแลให้การ
ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ให้ค านึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการประสานงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับคณะกรรมการดังกล่าว 
เพื่อให้การด าเนินการมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ   
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น       
ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะท างานพิเศษขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ประสานงานเช่ือมโยงกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดแล้วน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน 
                    ๔.๒ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดท าภาพ
หรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เพื่อให้เข้าใจง่าย ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวง
เพื่อท าหน้าที่สร้างการรับรู้ภารกิจและผลการด าเนินการของแต่ละกระทรวง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล นั้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลที่มีข้อมูลจ านวนมาก   
ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ด าเนินการดังนี้ 
                          ๔.๒.๑ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิก      
เพื่อการสื่อสาร (Infographics) ท่ีมีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้น าเผยแพร่   
ต่อสาธารณชนในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย 
                          ๔.๒.๒ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทบทวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้น าผลการด าเนินงานของโฆษกกระทรวง
และโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๔.๒.๑ มาประมวลด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล 
และให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดการด าเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่
ประชาชน เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ การลดภาระรายจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจพิจารณาน าแนวทาง 
การด าเนินการในปีท่ีผ่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเพลงในการน าเสนอในเวทีหรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อแสดงความเป็นไทย 
                ๗. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายงานความคืบหน้าในกา รจัดท า     
แผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้วรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
 ๘. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ระดมก าลังเครื่องจักรกล รถผลิตน้ าดื่ม รถไฟฟ้า รถสุขา และเรือท้องแบนเพื่อให้บริการ
ประชาชนในการสัญจร ตลอดจนเร่งระบายน้ าที่ท่วมขังลงสู่ทะเลโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อลด
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมแผนการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหา
จากอุทกภัยดังกล่าวและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไปด้วย 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้สาขาทัศนมาตรที่เป็นการประกอบโรคศิลปะเกี่ยวกับสายตาของมนุษย์ เป็นสาขาการประกอบ    
โรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดบทนิยามค าว่า “ทัศนมาตร” 
และการก าหนดบทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๓ ที่ก าหนดยกเว้นไม่ให้พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแก่การประกอบอาชีพเกี่ยวกับ     
การตรวจวัดสายตาและการประกอบแว่นตาในร้านแว่นตา นั้น อาจท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่ลักลั่นกัน เมื่อกระทรวงสาธารณสุข
ประสงค์จะก าหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาหนึ่งของการประกอบโรคศิลปะ จึงควรก าหนดให้การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา [พระราชบัญญัติ  

การเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘]  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน [ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘] ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ        
ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วยกับผลการ
ด าเนินการของกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเห็นเพิ่มเติมว่า การประเมินผลกระทบ
จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘ เป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมต้อง
ด าเนินการและควรมีการพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าแต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึง
ความจ าเป็นท่ีต้องอนุญาตให้มีสิ่งล่วงล้ าล าน้ า และการเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังมีความซ้ าซ้อนของกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ      
ในน่านน้ าไทย การแจ้งสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดด้วย ส่วนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติยังมีข้อเสนอแนะในเรื่องการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า การประเมินและวิเคราะห์ผลในการออกกฎหมาย 
(Regulatory Impact Assessment : RIA) รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยในเรื่องนิยาม     
ของชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน้ าแยกออกจากสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมจะต้องด าเนินการต่อไป ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไป และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการพิจารณาและผลการด าเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติกับ  
ที่ดินเอกชนทับซ้อนกัน และกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการทวงคืนผืนป่าตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย    
เช่น แก้ไขนิยามค าว่า “ป่า” แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และแก้ไขเง่ือนเวลายื่นค าร้องตามมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมผลการพิจารณา
และผลการด าเนินการของกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้อเสนอในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรียบร้อยแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

     ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖  น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก 
  การจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการ     
โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงาน
แล้ว จ านวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๑๑ ฉบับ และกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๕ เรื่อง 
เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                ๒. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว     
โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๖ ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....              
ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 
                ๓. กฎหมายที่ต้องจัดท าโดยไม่ก าหนดระยะเวลาแต่ควรด าเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนญู 
จ านวน ๓๗ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว จ านวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๘๓ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
จ านวน ๒๙ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๕๔ ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 
 ๔. การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย จ านวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว จ านวน 
๒๙ เรื่อง และยังไม่ได้รับการรายงาน จ านวน ๑ เรื่อง คือ เรื่อง มาตรการคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
                ๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีอื่น ๆ จ านวน  ๓๘ เรื่อง      
ได้รับการรายงานแล้ว จ านวน ๓๑ เรื่อง และยังไม่ได้รับการรายงานในกลุ่มมาตรการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๗ เรื่อง เช่น         
เรื่อง สร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง การเลือกตั้ง และตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมของ     
พรรคการเมือง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ เรื่อง  

 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ 
 

 

–  
 

 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๔ ธ.ค. ๑๒ ธ.ค. ๑๙ ธ.ค. ๒๖ ธ.ค.

๔๘ ๕๓

๗๙

๓๕

๐

๘๐๐

๑๖๐๐

๒๔๐๐

๓๒๐๐

๔๐๐๐

๑๖ ก.ย. ๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑๐๘

๓,๔๖๖ ๓,๔๐๔
๓,๐๓๓

เดือน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๕  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๔๕ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๕๕ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๘ เรื่อง วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ ๑ เรื่อง และ  
วาระส าคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๑ เรื่อง 
 

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

––

 
 
 
 
 
 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐

๒๓๓
๒๑๓ ๒๑๕

วาระเพ่ือทราบ ๑๕๕ เร่ือง (๗๒.๐๙ %)
วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ 

๑ เร่ือง (๐.๔๗ %)

วาระอื่นๆ ๘ เร่ือง (๓.๗๒ %)

วาระประธานแจ้ง ๕ เร่ือง (๒.๓๒ %)

วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา
๑ เร่ือง (๐.๔๗ %)วาระเพ่ือพิจารณา ๔๕ เร่ือง (๒๐.๙๓ %)

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๕  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๔๕   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๓๘  เรื่อง  วาระจร    ๗  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๕๕    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๙๘  เรื่อง  วาระจร  ๕๗  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๓๘

๙๘

๗

๕๗

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๐๐  เรื่อง 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๕ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๑๕ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
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ศธ.
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รง.
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มท.
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พน.

ดศ.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กต.

กค.

กห.

นร.

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๕  เรื่อง 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๓๕ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๘๐ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๘๒ เรื่อง
๘๔.๖๕ %

เรื่องกฎหมาย
๓๓ เรื่อง

๑๕.๓๕ %

นโยบายรัฐบาล, 
135, 62.79%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย…

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๕  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๘๐ เรื่อง 
๓๗.๒๑ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๓๕ เรื่อง 
๖๒.๗๙ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๕  เรื่อง 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๑ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑

๑๒ ๑๑
๖

๒

๔๓

๖
๐

๖

๔๒

๖

จ านวนเร่ือง 

นโยบาย (๑๐)   
 

(๑๑)   
 

(๙)   
 

(๘)   
 

(๗)   
 

(๕)   
 

(๓)   
 

(๖)   
 

(๔)   
 

(๒)   
 

(๑)  
 

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

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๓๕  เรื่อง 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๒ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑๙

๔๙ ๔๘

๔
๑๑

๔

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๓๕  เรื่อง 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๓ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๒๑ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓๙ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ทั่วประเทศ
จ านวน ๑ เร่ือง

๑๔.๒๙ %

ภาคเหนือ
จ านวน ๖ เร่ือง

๒๘.๕๗ %
ภาคใต้

จ านวน ๓ เร่ือง
๑๔.๒๙ % 

ภาคกลาง
จ านวน ๑ เร่ือง

๔.๗๖ %
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ านวน ๗ เร่ือง
๓๓.๓๓ %

ภาคตะวันออก
จ านวน ๓ เร่ือง

๑๔.๒๙ %

๑๓
๒๒ ๒๐

๕๑

๗
๔

๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๗

๓ ๗
๙

๔

๑๕ ๑๓
๔ ๒ ๔ ๓ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

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

รวมทั้งสิ้น  ๒๑  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
    

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๔ 

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

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
๔๑๐๙๖/๖๐ [๑๙/๑๒/๒๕๖๐] 

 

 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๑๗ 
รวม ๑๗ 

 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีจ านวน ๒,๓๑๐ เรื่อง ดังนี้  

 
ล าดับ เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน/เรื่อง 

๑. ๑.๑ ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.  
 - ประกาศ จ านวน         -      เรื่อง 
 - ค าสั่ง จ านวน         ๑     เรื่อง 
 ๑.๒ เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก จ านวน       ๗๑     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข จ านวน       ๑๓     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค จ านวน       ๓๙     เรื่อง 
 - ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง จ านวน   ๒,๑๘๖    เรื่อง 
 จ านวนรวมทั้งสิ้น จ านวน   ๒,๓๑๐    เรื่อง 
 

 
 
 

 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๕ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี ตช. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
กห. กระทรวงกลาโหม สผ. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
กค. กระทรวงการคลัง สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กต. กระทรวงการตา่งประเทศ อส. ส านักงานอัยการสูงสดุ 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สช. สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ศอบต. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
คค.   กระทรวงคมนาคม   
ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   
ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
พน.   กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   
สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 






